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َمُة اْلُمَقدِّ

ُة حَّ اْلَوْحَدُة )6(: اْلِغذاُء َوالصِّ

ْرُس )1(: َمْجموعاُت اْلِغذاِء الدَّ

ْرُس )2(: اْلِغذاُء اْلُمَتواِزُن الدَّ

ُع: اْلُحصوُل َعلى الّطاَقِة ِمَن اْلِغذاِء ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ُمراَجَعُة اْلَوْحَدِة 

ْنساِن اْلَوْحَدُة )7(: َأْجِهَزُة ِجْسِم اْلِ

، َواْلِجهاُز اْلَبْولِيُّ ْرُس )1(: اْلِجهاُز اْلَهْضِميُّ الدَّ

َوراِن ، َوِجهاُز الدَّ ِسيُّ ْرُس )2(: اْلِجهاُز التَّنَفُّ الدَّ

، َواْلِجهاُز اْلَعَضِليُّ ْرُس )3(: اْلِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ الدَّ

ُع: الّروبوتاُت ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ُمراَجَعُة اْلَوْحَدِة 

ُة اْلَوْحَدُة )8(: اْلمادَّ

ْرُس )1(: اْلَخصاِئُص اْلفيزياِئيَُّة لِْلَموادِّ ْالدَّ

ِة الُت اْلمادَّ ْرُس )2(: َتَحوُّ الدَّ

ُع: اْلَغّواصاُت ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ُمراَجَعُة اْلَوْحَدِة 
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اْلَوْحَدُة )9(: اْلَحَرَكُة َوالّطاَقُة 

ْرَعُة ْرُس )1(: السُّ ْالدَّ

ْرُس )2(: الّطاَقُة اْلميكانيِكيَُّة الدَّ

ياِضيُّ  ُع: اْلُمَهنِْدُس الرِّ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ُمراَجَعُة اْلَوْحَدِة 

اْلَوْحَدُة )10(: اأْلَْرُض

ناُت اأْلَْرِض ْرُس )1(: ُمَكوِّ ْالدَّ
ُة يَّ ْرُس )2(: اأْلَْرصاُد اْلَجوِّ الدَّ

ُة يَّ ُع: اأْلَْرصاُد اْلَجوِّ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ُمراَجَعُة اْلَوْحَدِة 

َمْسَرُد اْلَمفاهيِم َواْلُمْصَطَلحاِت



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

اإلنسان  قدرات  تنمية  بأهمية  الراسخ  الهاشمية  األردنية  المملكة  إيمان  من  انطالًقا 
مع  بالتعاون  المناهج،  لتطوير  الوطني  المركز  سعى  والمعرفة؛  بالعلم  وتسليحه  األردني، 
للطلبة على  لتكون معينًا  الدراسية وتطويرها،  المناهج  إلى تحديث  والتعليم،  التربية  وزارة 

االرتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة.

ُيَعدُّ كتاب العلوم للصف الخامس واحًدا من سلسلة كتب المباحث العلمية التي ُتْعنى بتنمية 
التفكير وَحلِّ المشكالت، ودمج المفاهيم الحياتية والمفاهيم  العلمية، ومهارات  المفاهيم 
الوطنية في عمليات اإلعداد والتأليف وفق  الخبرات  الدراسية، واإلفادة من  للمواد  العابرة 

أفضل الطرائق الُمتََّبعة عالميًّا؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها.

البنائية  النظرية  من  المنبثقة  الخماسية  التعلُّم  دورة  اعُتِمدت  فقد  ذلك،  على  وتأسيًسا 
التهيئة،  في  مراحلها  وتتمثَّل  التعليمية،  التعلُّمية  العملية  في  األكبر  الدور  الطلبة  تمنح  التي 
الكتاب  هــــذا  في  أيًضا  اعُتِمد  ع.  والتوسُّ والتقويم،  والتفسير،  والشرح  واالستكشاف، 
واألدب   والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  لدمج  ُيستعَمل  الذي  التعليم  في   STEAM منحى 

والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة.

المالحظة،  مثل:  العلم،  وعمليات  العلمي،  االستقصاء  مهارات  الكتاب  محتوى  ز  ُيعزِّ
ن  يتضمَّ وهو  والتواصل،  والتوقُّع،  والقياس،  والمقارنة،  والتسلسل،  والترتيب  والتصنيف، 
المشكالت، فضاًل عن  التفكير وحلِّ  الفردية، وُتنّمي مهارات  الفروق  تراعي  أسئلة متنوعة 
ل إلى النتائج باستخدام مهارة المالحظة، وجمع  توظيف خطوات الطريقة العلمية في التوصُّ

البيانات وتدوينها.
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يحتـــوي الكتاب على خمس وحــــدات، هي: الغذاء والصحة، وأجهزة جسم اإلنسان، 
والمادة، والحركة والطاقــــة، واألرض. وتشتمل كل وحدة على أسئلة تثير التفكير، وُأخرى 

ُتحاكي أسئلة االختبارات الدولية.

ُألِحَق بالكتاب كتاٌب لألنشطة والتمارين، يحتوي على جميع التجارب واألنشطة الواردة في 

كتاب الطالب؛ لتساعده على تطوير مهارات االستقصاء العلمي ، وتنمية االتجاهات اإليجابية لديه 

نحو العلم والعلماء.

م الطبعة األولى )التجريبية( من هذا الكتاب، فإّنا نأمل أْن ُيسِهم في تحقيق األهداف  ونحن إذ ُنقدِّ

والغايات النهائية لبناء شخصية الُمتعلِّم، وتنمية اتجاهات ُحبِّ التعلُّم ومهارات التعلُّم المستمر، 

فضاًل عن تحسين الكتاب؛ بإضافة الجديد إلى المحتوى، واألخذ بمالحظات الُمعلِّمين، وإثراء 

أنشطته المتنوعة.

والله ولي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج
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ةُ حَّ ةُاْلِغذاُء َوالصِّ حَّ اْلِغذاُء َوالصِّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

اْلَوْحَدُة

ٍة َجيَِّدٍة.   ْنساُن إِلى اْلِغذاِء أِلَداِء اأْلَْنِشَطِة اْلُمْخَتلَِفِة، َواْلَبقاِء بِِصحَّ َيْحتاُج اْلِ
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ْرُس )1(: َمْجموعاُت اْلِغذاِء. الدَّ

ْرُس )2(: اْلِغذاُء اْلُمَتواِزُن. الدَّ
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قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

َعلى ماذا يَْحتَوي ِغذاُؤنا؟َعلى ماذا يَْحتَوي ِغذاُؤنا؟
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

بَِوْضِع ُكلِّ  النَّشا  َأْكِشُف َعْن ُوجوِد  ُب:  ُأَجرِّ  1

ٍة ِغذاِئيٍَّة في َأَحِد اأْلَْطباِق اْلباِلستيِكيَِّة، ُثمَّ  مادَّ
إِضاَفِة َقْطَرٍة ِمْن َمْحلوِل اْليوِد إِلى ُكلٍّ ِمنْها. 

َل فيها َلْوُن  ُأالِحُظ: َأيُّ اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة َتَحوَّ  2

َمْحلوِل اْليوِد إِلى اأْلَْزَرِق الّداِكِن؟ 

بَِفْرِك  هوِن  الدُّ ُوجوِد  َعْن  َأْكِشُف  ُب:  ُأَجرِّ  3

ِة اْلِغذاِئيَِّة َعلى ِقْطَعٍة ِمَن اْلَوَرِق النَّّشاِف. اْلمادَّ

ُأالِحُظ: َأيُّ اْلَمـــوادِّ اْلِغــذاِئيَِّة َتَرَكْت َأَثًرا   4

ُدْهنِيًّا َعلى ِقْطَعِة اْلَوَرِق َبْعَد اْلَفْرِك؟   

إِلى  الَحْظُتها  تي  الَّ اْلِغذاِئيََّة  اْلَموادَّ  ُأَصنُِّف   5

َمْجموَعَتْيِن: َمــوادَّ ِغــذاِئيٍَّة َتْحوي النَّشا، 
هوَن. َوُأْخرى َتْحوي الدُّ

َوُأشـاِرُكُهْم في ما  ُزَمــالئي،  َمَع  َأَتواَصُل   6

ْلُت إَِلْيِه. َتَوصَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ُوجوُد النَّشا َوالدُّهوِن في اْلِغذاِء

التَّْصنيُف: ِعنَْدما ُأَصنُِّف اأْلَْشياَء، َفإِنَّني َأَضُع اْلُمَتشابَِه ِمنْها في َمْجموَعٍة واِحَدٍة.

ِمْن َموادَّ ِغذاِئيٍَّة )ُزْبَدٌة،  َعيِّناٌت 
مايونيٌز، ِمْلَعَقـــُة َأُرزٍّ َمْسلوٍق، 
َزْيٍت  ِمْن  ِمْلَعَقٌة  َبطاطا،  ِقْطَعُة 
(، َمْحلــوُل اْليــــــوِد  َنبــاتِيٍّ
)لوغول(، َقّطــــاَرٌة، 7 َأْطباٍق 
اْلَوَرِق  ِمَن  ِقَطٍع   7 باِلستيِكيٍَّة، 

النَّّشاِف.

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�

9



�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�

ئيَسُة  َمْجموعاُت اْلِغذاِء الرَّ
ِة  ــٍة لِِصحَّ َتْحَتــوي اأْلَْغِذَيُة َعلــى َموادَّ َضروِريَّ
اْلِجْسِم، َوُتَصنَُّف إِلى َخْمِس َمْجموعاٍت َرئيَسٍة، ِهَي: 

هــــوُن،  اْلَكْربوَهْيــدراُت، َواْلُبروتينــاُت، َوالدُّ
َواْلفيتاميناُت، َواأْلَْمالُح اْلَمْعِدنِيَُّة.    

1 ْرُس ْرُسالدَّ َمْجموعاُت اْلِغذاِءَمْجموعاُت اْلِغذاِءالدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ْســَم بِالّطاَقِة الاّلِزَمِة  ُد اْلِغذاُء اجْلِ  ُيَزوِّ
أِلَداِء اأْلَْنِشــَطِة اْلُمْخَتِلَفِة، َوبِاْلَموادِّ 
ِه، َفْضاًل َعْن ِوقاَيتِِه  ِة لِنُُمــوِّ وِريَّ الضَّ

ِمَن اأْلَْمراِض. 

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

 جَمْموعاُت اْلِغذاِء
.)Food Groups( 

 اْلَكْربوَهْيدراُت
.)Carbohydrates(

.)Proteins( اْلرُبوتيناُت 
.)Fats( هوُن  الدُّ

 .)Vitamins( اْلفيتاميناُت 
 .)Minerals( اأْلَْمالُح اْلَمْعِدنِيَُّة 

َعٌة. َمْجموعاُت ِغذاٍء ُمَتنَوِّ
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اْلَكْربوَهْيدراُت 
 )Carbohydrates(   ُتَمثُِّل اْلَكْربوَهْيدراُت
َمْصَدًرا َرئيًسا لِلّطاَقِة، َوتوَجُد في اْلَعديِد ِمَن 
اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة، ِمْثِل: اْلَبطاطا،  َواْلَمْعَكروَنِة، 

َواْلُخْبِز، َوالتَّْمِر،  َواْلِعنَِب.

ُر ِمْن َأْنواِعها اْلَمْعروَفِة. كَّ   َوُيَعدُّ النَّشا َوالسُّ

اْلُبروتيناُت 
ُتْسِهـــُم اْلُبروتيناُت  )Proteins( فـي 
ُنُموِّ ِجْســـمي َوبِناِئِه، َوُيْمـِكُن اْلُحصوُل 
ِمْثِل:  َعٍة،  ُمَتنَوِّ َحَيـوانِيٍَّة  ِمْن َمصاِدَر  َعَلْيها 
اللُّحوِم، َواْلَحليِب، َواْلَبْيِض؛ َوِمْن َمصاِدَر 
راُت، َواْلُبقولِّياُت ِمْثُل  َنباتِيٍَّة، ِمنْها: اْلُمَكسِّ

اْلفاصوْلياِء. 

هوُن  الدُّ
هوُن  )Fats( اْلِجْسَم بِالّطاَقِة؛  َتُمدُّ الدُّ
َوِهَي توَجُد في اْلَمصــاِدِر اْلَحَيوانِيَِّة ِمْثِل 
ــَمِك، َواْلَمصاِدِر النَّباتِيَِّة ِمْثِل  ْبَدِة َوالسَّ الزُّ

ْيتوِن. راِت َوالزَّ اْلُمَكسِّ
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اأْلَْمالُح اْلَمْعِدنِيَُّة    
َيْحتـــاُج ِجْســـمي إِلى اأْلَْمـالِح اْلَمْعِدنِيَِّة 

)Minerals(؛ إِْذ إِنَّهــا َتْدُخـــُل فـي َتْركيِب 
ناتِِه. َفَمَثاًل، َيْحتـاُج  َبْعِض َأْجــزاِئِه َوُمَكــوِّ
ِجْسمي إِلى اْلكالسيــوِم لِبِناِء ِعظاٍم َوَأْسناٍن 

ِم.  ٍة، َوإِلى اْلَحديِد لَِتْكويِن الدَّ َقِويَّ

ُيَعدُّ اْلَحــلـيُب َوُمْشَتّقــــاُتُه ِمـْن َمصاِدِر 
ُع َمصاِدُر اْلَحديِد؛ إِْذ  اْلكالسيـوِم،  فــي حيِن َتَتنَوَّ

يوَجـُد في اْلَكبِـِد، َواللُّحوِم اْلَحْمـراِء،  َواْلَخْضراواِت 
بانُِخ. اْلَوَرِقيَِّة،  َوِمنْها السَّ

يََّة ُكلٍّ ِمنْها لِْلِجْسِم. ُق:  َأْذُكُر َأْسماَء َمْجموعاِت اْلِغذاِء، ُمَبيِّنًا َأَهمِّ   َأَتَحقَّ

اْلفيتاميناُت 
ّياٍت َقليَلٍة؛ لُِمســاَعَدتِِه َعلى اْلِوقاَيِة ِمَن  َيْحتاُج ِجْســمي إِلى اْلفيتاميناِت )Vitamins( بَِكمِّ
ًة،  َدٍة. َفَمَثاًل، ُيْسِهُم فيتاميُن )D( في َبقاِء اْلِعظاِم َواأْلَْسناِن َقِويَّ اأْلَْمراِض، َواْلِقياِم بَِوظاِئَف ُمَحدَّ

ْنِفْلَوْنزا . ْشِح َواإْلِ في حيِن ُيساِعُد فيتاميُن )C( َعلى اْلِوقاَيِة ِمَن الرَّ

ِمــَن اْلَمصاِدِر اْلَغنِيَِّة بِفيتاميِن )D(: اأْلَْســماُك، َواْلَحليُب َوُمْشــَتّقاُتُه، َوَصفاُر اْلَبْيِض. َأّما 
.)C( اْلُبْرُتقاُل َواللَّْيموُن َفُهما ِمْن َمصاِدِر فيتاميِن
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ُه ُيَمثُِّل  ًة ِغذاِئيَّــًة، َفإِنَّ ْغِم ِمــْن َأنَّ اْلماَء َلْيَس مادَّ بِالرَّ
ما نِْســَبُتُه 70 ِمْن ِجْسمي؛ إِْذ َيْحتاُج اْلِجْسُم إِلى اْلماِء 
، َوَنْقِلها َبْيَن َأْجزاِئــِه اْلُمْخَتِلَفِة. َولِذلَِك  ذاَبِة اْلَمــوادِّ إِلِ

َأْحِرُص َعلى َتناُوِل )6-8( َأْكواٍب ِمَن اْلماِء َيْوِميًّا.

َتْأثيُر َنْقِص َبْعِض اْلَموادِّ في اْلِغذاِء َأْو ِزياَدتِها في 
ِة اْلِجْسِم ِصحَّ

ُيَؤّدي َنْقـــُص َبْعِض اْلفيتامينــــاِت إِلى ُحــدوِث 
يَّـٍة، ِمْثِل َمَرِض اْلُكسـاِح الَّـذي ُيصيُب  ُمْشـِكالٍت ِصحِّ
اأْلَْطفاَل، َوَيْجَعــُل ِعظاَمـــُهْم َليِّنًَة َوَضعيَفًة، َوُيَسـبُِّب 
َسـها؛ َنتيَجـَة َنْقـِص فيتاميـِن )D( الَّـذي ُيْسـِهُم في  َتَقوُّ
َوَأْسـناٍن  ِعظـاٍم  لِبِنـاِء  الـاّلِزِم  اْلكالسـيوِم  اْمتِصـاِص 
ـْمِس  ِة الشَّ ـٍة؛ لِـذَا ُينَْصـُح بَِتْعريـِض اْلِجْلـِد أِلَِشـعَّ َقِويَّ

ـُط َتْصنيـَع فيتاميـِن )D( في اْلِجْسـِم. تـي ُتنَشِّ الَّ

ُن في اْلِجْسِم؛ ما  يََّة الّزاِئَدَة ِمنْها ُتَخزَّ ّياٍت َكبيَرٍة ِمَن اْلَكْربوَهْيدراِت، َفإِنَّ اْلَكمِّ  ِعنَْد َتناُوِل َكمِّ
ْكثاَر  . َوبِاْلِمْثِل، َفإِنَّ اإْلِ ِريُّ كَّ ٍة، ِمنْها السُّ تي ُتَعدُّ َسَبًبا َرئيًسا لِْلِصاَبِة بَِأْمراٍض ِعدَّ ْمنََة الَّ ُيَسبُِّب السُّ

ِة اأْلَْسناِن. ِمْن َتناُوِل اْلَحْلَوياِت َيُضرُّ بِِصحَّ
ْمنَِة َوَأْمراِض اْلَقْلِب. هوِن إِلى اإْلِصاَبِة بِالسُّ ْكثاُر ِمْن َتناُوِل الدُّ ُيَؤّدي اإْلِ

ٌس. َتَقوُّ
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ّياِت اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة  َمْلحوَظٌة: بِطاقاُت اْلَمْعلوماِت اْلُمَثبََّتُة َعلى اْلُمنَْتجاِت اْلِغذاِئيَِّة ُتَبيُِّن َكمِّ
اْلَمْوجوَدِة فيها. 

ْيِت،  اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:  َعيِّناٌت ِمْن ُمنَْتجاٍت ِغذاِئيٍَّة، ِمْثِل: اْلُمَعلَّباِت، َواْلُجْبِن، َواْلُخْبِز، َوالزَّ
َبنَِة، َواْلَحليِب، َوالّشوكوالَتِة، َواْلَبْيِض. َبِن، َواللَّ ْعَتِر(، َوالتُّّفاِح، َواْلَمْوِز، َواللَّ ْعَتِر )الزَّ َوالصَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

َأْعَمُل َنموَذًجا لَِمْتَجٍر:

فِّ لُِتْصبَِح ُمماثَِلًة لُِرفوِف َعْرِض اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة، ُثمَّ ُأَسّمي  ُأعيُد َتْرتيَب َمقاِعِد ُغْرَفِة الصَّ  1

ُكلَّ َرفٍّ بِاْسِم إِْحدى َمْجموعاِت اْلِغذاِء.

َواْلَكْربوَهْيدراِت  اْلُبروتيناِت  ّياِت  َكمِّ ُن  ُأَدوِّ ُثمَّ  اْلُمَعلَّباِت،  اْلِغذاِئيََّة َعلى  اْلَمْعلوماِت  َأْقَرُأ   2

هوِن َواْلَموادِّ اأْلُْخرى اْلَمْوجوَدِة فيها.  َوالدُّ

في  َأَضُعها  ُثمَّ  إَِلْيها،  َتنَْتمي  تي  الَّ ئيَسِة  الرَّ اْلِغذاِء  َمْجموعاِت  إِلى  اْلِغذاِئيََّة  اْلَموادَّ  ُأَصنُِّف   3

َمكانِها اْلُمناِسِب.

ُر في َموادَّ ِغذاِئيٍَّة ُيْمِكُن َتْصنيُفها إِلى َأْكَثَر ِمْن َمْجموَعِة ِغذاٍء. ُأَفكِّ  4

تي َأْرَغُب في ِشراِئها.  ُن - في قاِئَمٍة- اْلَموادَّ الَّ ، ُثمَّ ُأَدوِّ ُل في َأْنحاِء اْلَمْتَجِر ااِلْفتِراِضيِّ َأَتَجوَّ  5

ُأالِحُظ مــا َتْحويِه قاِئَمتــي ِمْن َموادَّ   6

ِغذاِئيٍَّة. 

ُتَعــدُّ ِخياراتي  ُأَقيُِّم: إِلــى َأيِّ َمًدى   7

يًَّة؟  ِصحِّ

َأَتواَصــُل: ُأناِقــُش ُزَمالئــي في ما   8

ْلُت إَِلْيِه. َتَوصَّ

ِكيُّ ُق الذَّ اْلُمَتَسوِّ َنشاٌط
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رِْس رِْسُمراَجَعُة الدَّ ُمراَجَعُة الدَّ

اْلَغنِيَِّة  اأْلَْغِذَيِة  بَِتناُوِل  اأْلَطِّبـاُء  َينَْصـُح 
ـُل ُخروَج اْلَفَضالِت ِمَن  تي ُتَسهِّ بِاأْلَْليــاِف الَّ
ْمساِك. َأْبَحُث في  اْلِجْسَم، َوَتْمنَُع ُحـدوَث اإْلِ
ْنَتْرنِْت َعْن َأْغِذَيٍة َغنِيٍَّة بِاأْلَْلياِف، ُثمَّ  َشَبَكِة اإْلِ

ُأَنظُِّمها في قاِئَمٍة. 

ئيَسُة: ما َفواِئُد اْلِغذاِء؟ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

ِر: ).............(. كَّ ئيُس لِلّطاَقِة، ِمْثُل: النَّشا، َوالسُّ    اْلَمْصَدُر الرَّ

ّياٍت َقليَلٍة؛ لُِمساَعَدتِِه َعلى اْلِوقاَيِة ِمَن اأْلَْمراِض: ).............(.   َيْحتاُج إَِلْيها ِجْسمي بَِكمِّ

نَِة؟ َأْسَتنْتُِج: َهْل َتْخَتِلُف حاَجُة َجْسمي إِلى اْلَموادِّ اْلِغذاِئيَِّة بِاْختاِلِف ُفصوِل السَّ  3

ُم ُمْلَصًقا َأَضُع فيِه ُصَوَر اأْلَْغِذَيِة اْلُمفيَدِة لِِجْسمي.  ُأَصمِّ  4

التَّْفكيُر النّاِقُد: َيَتَجنَُّب َبْعُض اأْلَْشخاِص َتناُوَل َمصاِدِر اْلَكْربوَهْيدراِت، ُأَبَيُِن َرْأيي في ذلَِك.   5

يًَّة ِهَي:  تي ُتَمثُِّل َوْجَبًة ِصحِّ حيَحَة: الّصوَرُة الَّ َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  6

َمَعَمَع اْلِمَهِناْلِمَهِناْلُعلوُماْلُعلوُم

َعِن  اْستِشاراٍت  التَّْغِذَيِة  صو  ُمَتَخصِّ ُم  ُيَقدِّ
. ُأَنظِّــُم لِقاًء َمــَع اْختِصاِصيِّ  يِّ حِّ اْلِغذاِء الصِّ
ًصا  ُمَلخِّ التَّْغِذَيِة،  َمـــراِكِز  َأَحــِد  التَّْغِذَيِة في 
، ُثمَّ َأَتواَصُل َمَع  يِّ حِّ َنصاِئَحُه َعِن اْلِغذاِء الصِّ

ُزَمالئي، ُمشاِرًكا إِّياُهْم هِذِه النَّصاِئَح.

بأ

د جـ

َمَعَمَع الطِّبِّالطِّبِّاْلُعلوُماْلُعلوُم
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ْرُس ْرُسالدَّ 2الدَّ

ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
َعىل  لِْلُمحاَفَظِة  ُمَتواِزًنا  ِغذاًء  َنَتناَوُل   

ِة َأْجساِمنا. ِصحَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
   .)My Plate( َطَبقي 

 اْلِغذاُء اْلُمَتواِزُن
.)Balanced Diet(    

اْلِغذاُء اْلُمَتواِزُناْلِغذاُء اْلُمَتواِزُن

﴾ ]األعراف، اآْلَيُة 31[. قاَل َتعاىل: ﴿

ما اْلِغذاُء اْلُمَتواِزُن؟
اْلِغذاِء َعلى َجميِع  ِمَن  َنْوٌع واِحــٌد  َيْحَتوي  ال 
َأْغِذَيٍة  َتناُوُل  َيِجُب  لِذا  لِْلِجْسِم؛  الاّلِزَمِة  اْلَمــوادِّ 

َعٍة َتْشَمُل َمْجموعاِت اْلِغذاِء اْلَخْمَس.  ُمَتنَوِّ

ّياٍت  ُن ِمْن َكمِّ ـــذي َيَتَكوَّ ُيْطَلُق َعلى اْلِغــذاِء الَّ
َمْجموعاِت  ِمْن  َمْجموَعٍة  ُكلِّ  َمصاِدِر  ِمْن  ُمناِسَبٍة 
   .)Balanced Diet( اْلِغذاِء اْسُم اْلِغذاِء اْلُمَتواِزِن

اْلُمناِسَبِة  يَِّة  اْلَكمِّ َمْعِرَفُة  ُيْمِكنُني  َكْيَف  َولِكْن،   
تي َيِجُب َتناُوُلها ِمْن ُكلِّ َمْجموَعٍة ِغذاِئيٍَّة؟ الَّ

ُق: ما اْلَمْقصوُد بِاْلِغذاِء اْلُمَتواِزِن؟  َأَتَحقَّ
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)My Plate( َطَبقي   

يِّ بَِوْصِفِه  حِّ ُيْسَتْعَمـــُل َطَبُق اْلِغذاِء الصِّ
َوِل؛ َفُهَو  َدلياًل ِغــذاِئيًّا فــي َكـــثيٍر ِمَن الدُّ
ُيْرِشـــُدنا إِلــى َكْيِفيَِّة َتْحضيِر اْلَوَجبـــاِت 

يَِّة اْلِغذاِئيَِّة.  حِّ الصِّ

َبـــُق إِلى َأْجزاٍء  ُيَمثُِّل  ــُم هذا الطَّ ُيَقسَّ
تي َيِجُب  يََّة الَّ َحْجــُم ُكــلِّ ُجــْزٍء ِمنُْه اْلَكمِّ
َعِة في َأْثناِء اْلَيْوِم.  َتناُوُلها ِمَن اأْلَْغِذَيِة اْلُمَتنَوِّ

ْكَل اآْلتَِي.   َأْنُظُر الشَّ

ُق: َكْيــَف ُيساِعُدني َطَبُق اْلِغذاِء   َأَتَحقَّ
يِّ َعلى التَّْخطيِط لِِغذاٍء ُمَتواِزٍن؟ حِّ الصِّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ُثمَّ  َأْجزاٍء،  َأْرَبَعِة  إِلى  ًما  ُمَقسَّ َطَبًقا  َأْرُسُم   1

ْكِل اْلُمجاِوِر،  ُن ُكالًّ ِمنْها َكما في الشَّ ُأَلوِّ
ُثمَّ َأْرُسُم داِئَرًة َزْرقاَء بِجانِبِِه. 

ـَوَر َواْلبِطـاقاِت  ُأَصنُِّف َمـَع ُزَمالئي الصُّ  2

تي َتنَْتمي إَِلْيها،  إِلى َمْجموعاِت اْلِغذاِء الَّ
ُثم َأْختاُر ِمنْها ُصَوًرا ُأْلِصُقها في اْلَمكاِن 

ْسِم. اْلُمناِسِب َعلى الرَّ

إِلى  َبِق  الطَّ َتْقسيُم  َيُدلُّ  َعـــالَم  َأْسَتنْتُِج:   3

َأْجزاٍء َغْيِر ُمَتساِوَيٍة؟

 ، فِّ َأَتواَصُل َمَع ُزَمــالئي في ُغــْرَفِة الصَّ  4

َوَأْعِرُض َأماَمُهْم ُمْلَصقي.
يِّ في  حِّ ْفُتُه َعــْن َطَبقي الصِّ ُأَطبُِّق ما َتَعرَّ  5

َمَع  بِالتَّعاُوِن  يًّا  ِصحِّ َطَبًقا  َوُأِعدُّ  اْلَمنِْزِل، 
َأْفراِد ُأْسَرتي. 

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: ُصَوٌر َوبِطاقاٌت َتْحوي ُرسوًما 
لَِموادَّ ِغذاِئيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة، َشــريٌط الِصٌق، َكـــْرتوٌن 

ى، َأْلواٌن. ُمَقوًّ

يُّ حِّ َطَبقي الصِّ َنشاٌط

اْلَفواكُِه اْلُحبوُب

اْلَخْضراواُت اْلُبروتيُن

اأْلَْلباُن
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تي. باُعها لِْلُمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ يٍَّة َيَتَعيَُّن َعَليَّ اتِّ ُق: َأْذُكُر َثالَث عاداٍت ِغذاِئيٍَّة ِصحِّ  َأَتَحقَّ

َأَتناَوُل اْلِغذاَء الَّذي ُيَعدُّ في اْلَمنِْزِل.

َأْغِسُل اْلُخضاَر َواْلَفواِكَه َجيًِّدا َقْبَل َأْكِلها.

ّياٍت كافَِيًة ِمَن اْلماِء. َأْشَرُب َكمِّ

َنَة  َأْقَرُأ بِِعناَيٍة اْلَمْعلوماِت اْلِغذاِئيََّة اْلُمَدوَّ
َبِة َقْبَل ِشراِئها، َوَأْنَتبُِه  َعلى اأْلَْغِذَيِة اْلُمَعلَّ

إِلى تاريِخ اْنتِهاِء َصالِحيَّتِها.

ال ُأْكثُِر ِمْن َتناُوِل 
كاِكِر َواْلَحْلَوياِت. السَّ

َأَتَجنَُّب َتناُوَل 
ريَعِة. اْلَوَجباِت السَّ

تي في ِغذائي ِصحَّ

18



رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَُّة َتناُوِل اْلِغذاِء اْلُمَتواِزِن؟ ئيَسُة: ما َأَهمِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

ّياٍت ُمناِسَبٍة ِمْن َمصاِدِر ُكلِّ َمْجموَعٍة  ُن ِمْن َكمِّ َيَتَكوَّ َمْفهوٌم ُيْطَلُق َعلى اْلِغذاِء الَّذي   
ِمْن َمْجموعاِت اْلِغذاِء اْلَخْمِس: ).................(. 

تي َيِجُب َتناُوُلها  يَِّة اْلِغذاِء الَّ ٌم إِلى َأْجزاٍء َيَتناَسُب َحْجُم ُكلٍّ ِمنْها َمَع َكمِّ   َشْكٌل ُمَقسَّ
َعِة: ).................(.  ِمْن َمْجموعاِت اْلِغذاِء اْلُمَتنَوِّ

َنِة َعلى اْلُمنَْتجاِت اْلِغذاِئيَِّة. َأْذُكُر َمْعلوَمَتْيِن ِمْن بِطاقاِت اْلَمْعلوماِت اْلُمَدوَّ  3

التَّْفكيُر النّاِقُد: ماذا َيْحُدُث َلِو اْقَتَصَر ِغذائي َعلى َنْوٍع واِحٍد ِمَن اْلِغذاِء؟   4

5  َأْطَرُح ُسؤااًل إِجاَبُتُه َغْسُل اْلُخضاِر َواْلَفواِكِه.

ِة  َســِة اْلعامَّ َأْكُتُب فِْقَرًة َعْن َدْوِر اْلُمَؤسَّ
واِء في َتْطبيِق َمعاييِر َســالَمِة  لِْلِغذاِء َوالدَّ
ِة  اأْلَْغِذَيــِة َوَجْوَدتِها لِْلِحفــاِظ َعلى ِصحَّ

اْلُمواطِنيَن، ُثمَّ َأْقَرُأها َأماَم ُزَمالئي.

ْكثاَر  اإْلِ ِعْلِميٍَّة َأنَّ  ٍة  َقَرَأ خاِلٌد في َمَجلَّ
َسْلًبا  ُر  ُيَؤثِّ ِة  اْلغاِزيَّ اْلَمْشروباِت  َتناُوِل  ِمْن 
َد  في اْلِعظــاِم. َوَقْد َأْجرى َتْجِرَبــًة لَِيَتَأكَّ
ِمْن ذلَِك، اْســَتْعَمَل فيهــا َبْيَضًة اِلْحتِواِء 
في  َوَوَضَعها  اْلكالســيوِم،  َعلى  ِقْشَرتِها 
ا. َبْعَد ُمروِر 72  َكْأٍس َتْحوْي َمْشروًبا غازيًّ
ســاَعًة، الَحَظ خالٌِد َتَصبَُّغ َلْوِن اْلِقْشَرِة، 

ًقا فيها. ماذا َأْسَتنْتُِج ِمْن ذلَِك؟ َوَتَشقُّ

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ َمَعَمَعالصِّ اْلُمْجتََمِعاْلُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم 
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اْلُحصوُل َعلى الّطاَقِة ِمَن اْلِغذاِء

ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

 . َيْحتاُج ِجْسمي إِلى الّطاَقِة لُِمماَرَسِة اأْلَْنِشَطِة اْلُمْخَتِلَفِة، ِمْثِل: اْلِقراَءِة، َواْلَمْشِي، َوالنُُّموِّ
َة )Calories(. َفَمَثاًل،  ْعراِت اْلَحراِريَّ َوُتقاُس الّطاَقُة اْلَمْوجوَدُة في اْلِغذاِء بَِوَحداٍت ُتَسّمى السُّ
(، في   Calories( ُل ما َيْحويِه اْلِغراُم اْلواِحُد ِمَن اْلُبروتيِن َأِو اْلَكْربوَهْيدراِت بِنَْحِو ُر ُمَعدَّ ُيَقدَّ

.)  Calories ( هوِن بِنَْحِو ُل ما َيْحويِه اْلِغراُم اْلواِحُد ِمَن الدُّ ُر ُمَعدَّ حيِن ُيَقدَّ

ٍة، ِمنْها: اْلُعْمُر،  ْخَص َيْوِميًّا َعلى َعواِمَل ِعدَّ تي َتْلَزُم الشَّ ِة الَّ ْعراِت اْلَحراِريَّ  َيْعَتِمُد َعَدُد السُّ
ْخُص َأْكَثَر َنشاًطا  . َفَمَثاًل، ُكلَّما كاَن الشَّ َواْلَوْزُن، َوالّطوُل، َواْلِجنُْس، َوُمْسَتوى النَّشاِط اْلَبَدنِيِّ

ٍة َأْكَثَر. اْحتاَج إِلى ُسْعراٍت َحراِريَّ

َرِة َيْوِميًّا بَِحَسِب اْلِجنِْس،  ِة اْلُمَقدَّ ْعراِت اْلَحراِريَّ ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اآْلتي حاجاِت اأْلَْفراِد ِمَن السُّ
َوُمْسَتوى النَّشاِط اْلَبَدنِيِّ لأِْلَْطفاِل الَّذيَن َتَتراَوُح َأْعماُرُهْم َبْيَن 9 َأْعواٍم َو13 عاًما.

اْلُعْمُر
كوُر ناُثالذُّ اْلِ

ٌطَنشاٌط َمْدوٌد ٌطَنشاٌط َمْدوٌدَنشاٌط َكبرٌيَنشاٌط ُمَتَوسِّ َنشاٌط َكبرٌيَنشاٌط ُمَتَوسِّ
10160018002200140018002000

11180020002200160018002000

12180022002400160020002200

13200022002600180020002200

طا النَّشاِط، َوُعْمُر ُكلٍّ  تي َيْحتاُج إَِلْيها طِْفٌل َوطِْفَلٌة ُمَتَوسِّ ِة الَّ ْعراِت اْلَحراِريَّ ُأقاِرُن َعَدَد السُّ
ِمنُْهما 13 عاًما.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  1

َمْجمــوَعٌة ِغذاِئيٌَّة َتضــُمُّ ُمنَْتــجاٍت َحَيوانِيًَّة ِمْثَل اللُّــحوِم، َوُمنَْتـجاٍت َنباتِيًَّة ِمْثَل   
اْلفاصولياِء: )........................(. 

ٍة: )........................(. ِمْلٌح َمْعِدنِيٌّ َيْلَزُم ِجْسمي لِبِناِء ِعظاٍم َوَأْسناٍن َقِويَّ  
ني بِاْلَموادِّ الاّلِزَمِة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: تي َتُمدُّ َأْسَتنْتُِج: َأْكُتُب اْسَم َمْجموَعِة اْلِغذاِء الَّ  2

اْلِوقاَيُة ِمَن اأْلَْمراِض.  

ها. بِناُء اْلَعَضالِت َوُنُموُّ  

ياِضيَِّة.  َتْوفيُر الّطاَقِة الاّلِزَمِة لُِمماَرَسِة التَّماريِن الرِّ  

ّياٍت ُمَتساِوَيٍة ِمَن  يَّ َيْعني َتناُوَل َكمِّ حِّ التَّْفكيُر النّاِقُد: َيْعَتِقُد َبْعُض اأْلَْشخاِص َأنَّ اْلِغذاَء الصِّ  3
ُر إِجاَبتي. يِّ هذا ااِلْعتِقاَد؟ ُأَبرِّ حِّ ُز َطَبُق اْلِغذاِء الصِّ اْلَمْجموعاِت اْلِغذاِئيَِّة اْلُمْخَتِلَفِة. َهْل ُيَعزِّ

ِة اْلِجْسِم، ُثمَّ َأْمأَلُ اْلَفراَغ  تي ُتشيُر إِلى اْلعاداِت اْلِغذاِئيَِّة لِْلِعناَيِة بِِصحَّ َأْقَرُأ اْلُجَمَل اآْلتَِيَة الَّ  4
فيها بِما ُهَو ُمناِسٌب ِمْن َكِلماٍت، ُثمَّ َأْسَتْعِمُلها لَِحلِّ اأْلُْحِجيَِّة:

ال ُأْكثُِر ِمْن َتناُوِل .... َواْلَحْلَوياِت.  .1

2.  َأحِرُص على.... اْلُخضاِر َواْلَفواِكِه َجيًِّدا َقْبَل َأْكِلها.

ّياٍت كافَِيًة ِمَن .... . 3.  َأْشَرُب َكمِّ

ياِضيَِّة. ُأماِرُس َبْعَض .... َواأْلَْلعاِب الرِّ  .4

الِحيَِّة َأْنَتبُِه إِلى تاريِخ .... الصَّ  .5

َبِة.    ِن َعلى اأْلَْغِذَيِة اْلُمَعلَّ      اْلُمَدوَّ
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ٌة َتْهِدُف إِلى َتْشجيِع  يَِّة ُمباَدراٌت ِعدَّ حِّ اْنَبَثَق َعْن َبْرناَمِج ااِلْعتِماِد اْلَوَطنِيِّ لِْلَمداِرِس الصِّ  
ْمنَِة. ، َوُمماَرَسِة النَّشاِط اْلَبَدنِيِّ لِْلِوقاَيِة ِمَن السُّ يِّ حِّ ْقباِل َعلى َتناُوِل اْلِغذاِء الصِّ اإْلِ

 ، يِّ حِّ الصِّ اْلِغذاِء  َتناُوَل  ُع  ُتَشجِّ ُمباَدَرٍة  إِْطالِق  إِلى  َتْهِدُف  َلْجنٍَة  ْنشاِء  إِلِ ِم  بِاْلُمَعلِّ َأْسَتعيُن   
ياَضِة. َوُمماَرَسَة الرِّ

ُأِعدُّ َنْشَرًة َتْعريِفيًَّة بِاْلُمباَدَرِة.  
يِّ فيِه.  حِّ َأَتعاَوُن َمَع َلْجنَِة اْلَمْقِصِف لَِبْيِع اْلِغذاِء الصِّ  

َتْقومُي اْلَداِء

اْسَتْعَمَل  اْلُعَلامِء،  أِلََحِد  ِرَبًة  َتْ اْلُمجــاِوُر  ْكُل  الشَّ ُيَمثُِّل   5

فيها َمْلــوَل اْليوِد )لوغول( لِْلَكْشِف َعْن ُوجوِد إِْحدى 
جَمْموعاِت اْلِغذاِء يف اْلَمْوِز. َأَتنَبَُّأ بِاْسِم َمْجموَعِة اْلِغذاِء 

تي َأراَد اْلعالُِم اْلَكْشَف َعنْها. الَّ
ُيَبيُِّن  الَّذي  اْلُمجاِوَر  اْلَبيانِيَّ  ْسَم  َأْدُرُس الرَّ حيِح.  النُُّموِّ الصَّ اْلَحليِب َعلى  َتناُوُل  6 ُيساِعُد 

ؤاَلْيِن اآْلتَِيْيِن: نَواِت اأْلولى ِمْن ُعْمِر الطِّْفِل، ُثمَّ ُأجيُب َعِن السُّ َل الّطوِل )cm( في السَّ ُمَعدَّ
ُل طــوِل الطِّْفِل َحديِث  َكْم ُمَعدَّ  

اْلِوالَدِة؟
ُأَحــلُِّل: لِمــاذا َيْعَتِمــُد ِغـذاُء   
َعلى  اأْلولى  نَِة  السَّ اأْلَْطفاِل في 

اْلَحليِب؟  
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اْلُعْمُر )َسنٌَة( 

 )cm( الّطوُل

الَدِة
اْلِو

نَْد 
ِع
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ْنساِن ْنساِنأَْجِهَزةُ ِجْسِم اْلِ أَْجِهَزةُ ِجْسِم اْلِ

اْلَوْحَدُة

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

7

ٌة، َولكِنَّ  ْنساِن ِمْن َأْجِهَزٍة ُمْخَتلَِفٍة، لُِكلٍّ ِمنْها َوظيَفٌة خاصَّ ُن ِجْسُم اْلِ َيَتَكوَّ
ِة اْلِجْسِم.  هِذِه اأْلَْجِهَزَة َتَتـآَزُر في َوظائِِفها؛ لِْلُمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ
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. ، َواْلِجهاُز اْلَبْولِيُّ ْرُس )1(: اْلِجهاُز اْلَهْضِميُّ الدَّ

َوراِن.  ، َوِجهاُز الدَّ ِسيُّ ْرُس )2(: اْلِجهاُز التَّنَفُّ الدَّ

. ، َواْلِجهاُز اْلَعَضلِيُّ ْرُس )3(: اْلِجهاُز اْلَهْيَكلِيُّ الدَّ
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قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

ما أَْجِهَزةُ اْلِجْسِم الَّتي أاُلِحظُها في الّصوَرِة؟ ما أَْجِهَزةُ اْلِجْسِم الَّتي أاُلِحظُها في الّصوَرِة؟ 
ِة ِجْسمي؟ ِة ِجْسمي؟َكْيَف أُحافِظُ َعلى ِصحَّ َكْيَف أُحافِظُ َعلى ِصحَّ
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ماذا يوَجُد تَْحَت اْلِجْلِد؟

ُف اأْلَْشياَء بِاْستِْعماِل َحواّسي اْلَخْمِس؛ إِْذ ُيْمِكنُني النََّظُر إِلى اأْلَْشياِء،  اْلُمالَحَظُة: َأَتَعرَّ
ُقها. ها، َوَتَذوُّ َوَلْمُسها، َوَسماُعها، َوَشمُّ

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�

اْلَموادُّ َواْلََدواُت
صينِيَّـُة َتْشـــريٍح، ِمَقـــــصٌّ 
، َجناُح َدجـــاَجٍة  باِلستيــِكيٌّ
طاَزٌج )َمْغسوٌل بِاْلماِء َواْلِمْلِح 
َسَلًفا(، َقفافيُز، َمناديُل َوَرِقيٌَّة. 

الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ

- َأْسَتْعِمُل اْلِمَقصَّ بَِحَذٍر.

- َأْرَتدي اْلُقّفاَزْيِن َقْبَل َبْدِء التَّْجِرَبِة.

ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

جاَجِة بِاْســتِْعماِل اْلَمناديِل اْلَوَرِقيَِّة،  ُف َجناَح الدَّ 1  ُأَجفِّ

ُثمَّ َأَضُعُه في صينِيَِّة التَّْشريِح َعلى طاِوَلِة اْلَعَمِل.

ــْكِل اآْلتي، َأُقصُّ اْلِجْلَد  ُب: ُمْســَتعينًا بِالشَّ ُأَجرِّ  2

. اْلِمَقصِّ بِاْستِْعماِل 

. 3  َأْنَزُع اْلِجْلَد بِِرْفٍق بِاْستِْعماِل اْلِمَقصِّ

4  ُأالِحُظ اأْلَْجزاَء اْلَمْوجوَدَة َتْحَت اْلِجْلِد.

5  ُأَنظُِّف الّطاِوَلَة، ُثمَّ َأْغِســُل َيــَديَّ َجيًِّدا بِاْلماِء 

َوالّصابوِن. 

6  َأْسَتنْتُِج: ماذا يوَجُد َتْحَت ِجْلدي؟

ْلُت إَِلْيِه. 7  َأَتواَصُل َمَع ُزَمالئي، َوُأشاِرُكُهْم في ما َتَوصَّ
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اْلِجهاُز اْلَهْضِميُّ 

َعًة َتْحــوي َموادَّ ِغذاِئيًَّة  َنَتنــاَوُل َأْطِعَمًة ُمَتنَوِّ
اْلِجهاُز  َوَيْعَمُل  َأْجساِمنــــا،  ــِة  لِِصحَّ ًة  َضروِريَّ

اْلَهْضِميُّ )Digestive system( َعلى َهْضِمها.

ُه َعَمِليَُّة َتْحويِل  ُف اْلَهْضُم  )Digestion( بَِأنَّ ُيَعرَّ
ااِلْستِفاَدُة  ُيْمِكُن  ا  ِجدًّ َصغيَرٍة  َأْجـزاٍء  إِلى  الطَّعاِم 
ٍة،  ِعدَّ َأْعضاٍء  ِمْن  اْلَهْضِميُّ  اْلِجهاُز  ُف  َيَتَألَّ ِمنْها. 

َدٌة.   لُِكلٍّ ِمنْها َوظيَفٌة ُمَحدَّ

ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
ويِل  َيْعَمُل اْلِجهاُز اْلَهْضِميُّ َعىل َتْ
ا ُيْمِكُن  الطَّعاِم إىِل َأْجــزاٍء َصغرَيٍة ِجدًّ
لِْلِجْســِم ااِلْســتِفاَدُة ِمنْها، َوَيَتَخلَُّص 
ْلَبــِة، يف حــنِي  ِمــَن اْلَفَضــالِت الصُّ
التََّخلُِّص  َعــىل  اْلَبْوِلُّ  هــاُز  اجْلِ َيْعَمُل 
اْلَموادِّ  َوَبْعِض  الّساِئَلِة  اْلَفَضالِت  ِمَن 

ْسِم. الّزاِئَدِة َعىل حاَجِة اجْلِ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Digestion( اهْلَْضُم  
.)Pharynx( اْلُبْلعوُم  

.)Esophagus( اْلَمريُء  
. )Stomach( اْلَمِعَدُة  

.)Small Intestine( قيَقُة   اأْلَْمعاُء الدَّ
.)Large Intestine( اأْلَْمعاُء اْلَغليَظُة  

.)Anus( ِج َ   ُفْتَحُة الرشَّ
.)Kidney( اْلُكْلَيُة  
 .)Ureter( اْلالُِب  
.)Bladder( اْلَمثاَنُة  

.)Urethra( اْلَقناُة اْلَبْولِيَُّة  
.)Skin( ْلُد اجْلِ  

1 ْرُس  ْرُس الدَّ ، َواْلِجهاُز اْلَبْوِليُّالدَّ ، َواْلِجهاُز اْلَبْوِليُّاْلِجهاُز اْلَهْضِميُّ اْلِجهاُز اْلَهْضِميُّ

. ُق: ُأَسّمي َأْعضاَء اْلِجهاِز اْلَهْضِميِّ  َأَتَحقَّ

اْلَمِعَدُة 
)Stomach(

قيَقُة  اأْلَْمعاُء الدَّ
)Small Intestine(

َرجِ  ُفْتَحُة الشَّ
)Anus(

اأْلَْمعاُء اْلَغليَظُة
)Large Intestine(

اْلَمريُء 
)Esophagus(

اْلَفُم
اْلُبْلعوُم 

)Pharynx(
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َأْقَطُع  إِْذ  اْلَفِم؛  َتْبَدُأ َعَمِليَُّة اْلَهْضِم في 
الطَّعــاَم بَِأْسنــاني، ُثمَّ َأْمُضُغُه، َوَأْمُزُجُه 
بِاللُّعـــاِب َحّتى َيْسُهَل اْبتاِلُعُه؛ لَِيُمرَّ في 
اْلُبْلعوِم، ُثمَّ اْلَمريِء، ُوصواًل إِلى اْلَمِعَدِة. 
َوفيها ُيْطَحُن الطَّعاُم َجيًِّدا، َوُيْمَزُج بَِموادَّ 
ُتساِعُد َعلى َهْضِمِه، في ما ُيْعَرُف بُِعصاَرِة 
اْلَمِعَدِة. َوَبْعَد ساعاٍت َقليَلٍة، َيِصُل الطَّعاُم 
لِِه إِلى ســاِئٍل َكثيِف اْلَقــواِم إِلى  َبْعَد َتَحوُّ
َعَمِليَُّة  ُتْسَتْكَمُل  َحْيُث  قيَقِة،  الدَّ اأْلَْمعاِء 
اْلَهْضِم، ُثمَّ َينَْتِقُل ُمْعَظُم الطَّعاِم اْلَمْهضوِم 

ِم. ِمْن ُجْدرانِها إِلى الدَّ

اْلَمْهضوِم  َغْيُر  َوالطَّعاُم  اْلمـــاُء  َأّما 
َفَينَْتِقــالِن إِلــى اأْلَْمعاِء اْلَغليَظــِة، َحْيُث 
ِمنْها  اْلَمْعِدنِيَُّة  َواأْلَْمالُح  اْلمـــاُء  ُيْمَتصُّ 
َعْن َطــريِق ُجْدراِن هِذِه اأْلَْمعاِء. َوُيَمثُِّل 
ما َتَبّقى ِمَن الطَّعاِم َفَضالٍت ُصْلَبًة َتْخُرُج 

َرِج.  ِمَن اْلِجْسِم َعْن َطريِق ُفْتَحِة الشَّ
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ُة اْلَهْضِم َفمي َوَعَمِليَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َأْمُضُغ ِقْطَعَة اْلَبْسَكويِت بُِبْطٍء.  1

تي َحــــَدَثْت لِِقْطَعِة  ُأالِحُظ التََّغــيُّراِت الَّ  2
اْلَبْسَكويِت.

ُأقاِرُن اْلَحْجَم َوالطَّراَوَة لِِقْطَعِة اْلَبْسَكويِت   3
َلْحَظَة َوْضِعها في َفمي، َوَقْبَل اْبتاِلِعها. 

ــتي َحــَدَثْت لِِقْطَعِة  َأِصُف التََّغــيُّراِت الَّ  4
اْلَبْسَكويِت.

َأْسَتنْتُِج: َأْيَن َتْبَدُأ َعَمِليَُّة اْلَهْضِم؟   6

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: ِقْطَعٌة ِمَن اْلَبْسَكويِت.

قيَقِة.  تي َتْحُدُث في اْلَفِم، َواْلَمِعَدِة، َواأْلَْمعاِء الدَّ ُق: َأِصُف َعَمِلّياِت اْلَهْضِم الَّ  َأَتَحقَّ
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اْلِجهاُز اْلَبْولِيُّ
 ُينْتُِج اْلِجْســُم َأْنواًعا ُمْخَتِلَفًة ِمــَن اْلَفَضالِت، َوَيَتَخلَُّص اْلِجهــاُز اْلَهْضِميُّ ِمَن اْلَفَضالِت 
ْلَبِة، في حيِن ُتْســِهُم َأْجِهَزٌة ُأْخــرى في التََّخلُِّص ِمَن اْلماِء َواأْلَْمــالِح الّزاِئَدِة َعلى حاَجِة  الصُّ

، َواْلِجْلِد.  اْلِجْسِم، ِمْثُل: اْلِجهاِز اْلَبْولِيِّ

تي َتنَْتهي بِاْلُفْتَحِة  ُف اْلِجهاُز اْلَبْولِيُّ ِمَن اْلُكْلَيَتْيِن، َواْلحـالَِبْيِن، َواْلَمثاَنِة، َواْلَقناِة اْلَبـْولِيَِّة الَّ َيَتَألَّ
اْلَبْولِيَِّة.

ِمَن  ِم  َتنِْقَيِة الدَّ اْلُكْلَيتــاِن َعلى  َتْعَمــُل 
تي ُتْطـَرُح خاِرَج اْلِجْسِم  اْلَفَضــالِت الَّ

في صوَرِة ساِئٍل ُيَسّمى اْلَبْوَل.

إِلى  ُوصـــواًل  بِاْلحــالَِبْيِن  اْلَبْوُل  َيُمرُّ 
اْلَمثاَنِة، َحْيُث َيَظلُّ فيــها َحّتى َطْرِحـِه 
تي َتنَْتهي  َعْن َطريِق اْلَقنــــاِة اْلَبْولِيَِّة الَّ

بِاْلُفْتَحِة اْلَبْولِيَِّة.

ُل الّصوَرَة  أََتَأمَّ

اْلَمثاَنُة 
)Bladder(

اْلَقناُة اْلَبْولِيَُّة 
)Urethra(

اْلحالُِب 
)Ureter(

اْلُكْلَيُة 
)Kidney(
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؟  ُق: ما َأْجزاُء اْلِجهاِز اْلَبْولِيِّ  َأَتَحقَّ

اْلِجْلُد
َيْعَمُل اْلِجْلُد )Skin( َعلى ِحماَيِة َأْعضاِء اْلِجْسِم، َوُيساِعُدُه َعلى التََّخلُِّص ِمَن اْلماِء َواأْلَْمالِح 

الّزاِئَدِة َعلى حاَجتِِه في صوَرِة ساِئٍل ُيَسّمى اْلَعَرَق. 
ُيْفَرُز اْلَعَرُق ِمَن اْلُغَدِد اْلَعَرِقيَِّة، َوَيْخُرُج َعلى َسْطِح اْلِجْسِم َعْن َطريِق اْلَمساماِت. 

اْلَمساماُت

ٌة َعَرِقيَّةٌ ُغدَّ
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ئيَسُة: َكْيَف َيَتآَزُر اْلِجهازاِن اْلَهْضِميِّ َواْلَبْولِيِّ لِلتََّخلُِّص ِمَن اْلَفَضالِت؟  اْلِفْكَرُة الرَّ  1

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

َعَمِليَُّة َتْحويِل الطَّعاِم إِلى َموادَّ َبسيَطٍة؛ لَِيْسَتفيَد اْلِجْسُم ِمنْها: )...............(.  
تي َتْخُرُج َعْن َطريِق اْلِجْلِد: )...............(. اْلَفَضالُت الّساِئَلُة الَّ  

َأَتَتبَُّع َمساَر اْلَبْوِل ِمَن اْلُكْلَيِة َحّتى ُخروِجِه ِمَن اْلِجْسِم.  3

؟ 4  التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا ُتَعدُّ اْلُكْلَيُة َأَهمَّ َأْجزاِء اْلِجهاِز اْلَبْولِيِّ

ها. تي َتْمَتصُّ قيَقِة َواأْلَْمعاِء اْلَغليَظِة ِمْن َحْيُث اْلَموادُّ الَّ ُأقاِرُن َبْيَن اأْلَْمعاِء الدَّ  5

حيَحَة: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  6

حيُح لُِخُطواِت َهْضِم الطَّعاِم َوااِلْستِفاَدِة ِمنُْه ُهَو: التَّْرتيُب الصَّ
أ - ااِلْمتِصاُص، اْلَهْضُم، اْلَبْلُع، التََّخلُُّص ِمَن اْلَفَضالِت.

ب- اْلَبْلُع، ااِلْمتِصاُص، اْلَهْضُم، التََّخلُُّص ِمَن اْلَفَضالِت.
جـ - اْلَبْلُع ، اْلَهْضُم، ااِلْمتِصاُص، التََّخلُُّص ِمَن اْلَفَضالِت.

د- التََّخلُُّص ِمَن اْلَفَضالِت، اْلَبْلُع، ااِلْمتِصاُص، اْلَهْضُم.

ُمقاَرَنُة اأْلَْطواِل 
 إِذا َعِلْمُت َأنَّ طوَل اأْلَْمعـــاِء اْلُكــلِّيَّ  
m  َتْقريًبا، َوَأنَّ طـوَل اأْلَْمعـاِء اْلَغليَظِة 

قيَقِة؟  ، َفما طوُل اأْلَْمعاِء الدَّ  m

ناِعيَُّة   اْلُكْلَيُة الصِّ
اْلُكْلَيِة  اْلُكَلِويُّ ُهَو َخـــَلٌل في  اْلَفَشُل 
َيْمنَُعهـا ِمْن َأداِء َوظيَفتِـها. ُيْمِكُن ُمسـاَعَدُة 
ِجهاٍز  بِاْستِْعماِل  اْلُكَلِويِّ  اْلَفَشــِل  َمريِض 
ناِعيََّة. َأْبَحُث في َشَبَكِة  ُيَســّمى اْلُكْلَيَة الصِّ

ْنَتْرنِْت َعْن َأْسباِب َأْمراِض اْلُكْلَيِة. اإْلِ

َمَعَمَع َمَعَمَعاْلُعلوُماْلُعلوُم ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ الصِّ ياِضيّاِت ياِضيّاِتالرِّ الرِّ
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ِسيُّ  اْلِجهاُز التَّنَفُّ
َوَيَتَخلَُّص  اأْلُْكِسجيِن،  َعلى  اْلِجْسُم  َيْحُصُل 
ِمْن ثانــي ُأْكســيِد اْلَكْربوِن َعْن َطريــِق اْلِجهاِز 
ُف ِمَن اأْلَْنــِف، َواْلَقَصَبِة  ــذي َيَتَألَّ ، الَّ ِســيِّ التَّنَفُّ

َئَتْيِن.  ْعَبَتْيِن اْلَهواِئيََّتْيِن، َوالرِّ اْلَهواِئيَِّة، َوالشُّ

َئَتْيِن َعَضَلُة اْلِحجاِب اْلحاِجِز  يوَجُد َأْسَفَل الرِّ
ــْدِريَّ َعِن التَّْجويِف  تي َتْفِصُل التَّْجويَف الصَّ الَّ

ْكَل اآْلتَِي. ، َأْنُظُر الشَّ اْلَبْطنِيِّ

ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
ْســَم بِاأْلُْكِسجنِي  ِسُّ اجْلِ هاُز التَّنَفُّ ُد اجْلِ ُيَزوِّ
الــاّلِزِم َلــُه، َوُيَلُِّصــُه ِمْن ثاين ُأْكســيِد 
َوراِن  اْلَكْربــوِن، ُثــمَّ َينُْقــُل ِجهاُز الــدَّ
اأْلُْكِســجنَي َواْلَموادَّ اْلِغذاِئيَّــَة إىِل َأْجزاِء 
ْســِم، َوَينُْقــُل اْلَفَضــالِت إىِل َأماِكِن  اجْلِ

َطْرِحها خاِرَجُه.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Nose(  اأْلَْنُف  

.)Trachea( اْلَقَصَبُة اْلَهواِئيَُّة  
.)Lungs( َئتاِن الرِّ  

.)Bronchus( ْعَبُة اْلَهواِئيَُّة الشُّ  
.)Alveoli( اْلُحَوْيِصالُت اْلَهواِئيَُّة  

.)Diaphragm(  اْلِحجاُب اْلحاِجُز  
.)Inhaling( هيُق الشَّ  
.)Exhaling( فيُر الزَّ  

.)Heart(  اْلَقْلُب  
 .)Blood Vessels( ُة َمِويَّ اأْلَْوِعَيُة الدَّ  

.)Blood(  ُم الدَّ  

2 ْرُس  ْرُس الدَّ َوراِنالدَّ ، َوِجهاُز الدَّ ِسيُّ َنفُّ َوراِناْلِجهاُز التَّ ، َوِجهاُز الدَّ ِسيُّ َنفُّ اْلِجهاُز التَّ

َئتاِن الرِّ
)Lungs(

ْعَبُة اْلَهواِئيَّةُ  الشُّ
)Bronchus(

اْلَهواِئيَُّة  اْلَقَصَبُة 
)Trachea(

َعَضَلُة اْلِحجاِب 
اْلحاِجِز

)Diaphragm(

اأْلَْنُف
)Nose(

. ِسيِّ ُق: ُأَسّمي َأْعضاَء اْلِجهاِز التَّنَفُّ  َأَتَحقَّ
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ــُس بِصوَرٍة َطبيِعيٍَّة َيْدُخُل اْلَهواُء َعْن َطريِق اأْلَْنِف، َوَيُمــرُّ بِاْلَقَصَبِة اْلَهواِئيَِّة، ُثمَّ  ِعنَْدما َأَتنَفَّ
َئَتْيِن. ْعَبَتْيِن اْلَهواِئيََّتْيِن لَِيِصَل إِلى الرِّ الشُّ

اأْلَْنُف: 
ُس َعْن َطريِق اْلَفِم، لِكنَُّه ال  ُئُه. ُيْمِكُن َأْيًضا التَّنَفُّ ُبُه، َوُيَدفِّ ُينَّقي اأْلَْنُف اْلَهــواَء الّداِخَل، َوُيَرطِّ

ُئُه. ُينَّقي اْلَهواَء، َوال ُيَدفِّ

اْلَقَصَبُة اْلَهوائِيَُّة:
ِة إِلى ُشْعَبَتْيِن َهواِئيََّتْيِن،  ْدِريَّ َئَتْيِن، َوُهَو َينَْقِسُم في اْلِمنَْطَقِة الصَّ  ُأْنبوٌب َيِصُل َبْيَن اْلَحنَْجَرِة َوالرِّ

َئِة اْلُيْسرى. َئِة اْلُيْمنى، َوَتتَِّصُل اأْلُْخرى بِالرِّ َتتَِّصُل إِْحداُهما بِالرِّ

َئتاِن: الرِّ
ئيســاِن في  اْلُعْضواِن الرَّ
، وفيِهما ِسيِّ اْلِجهاِز التَّنَفُّ
َتْحـُدُث َعَمِليَّـُة َتبـاُدِل 

اْلَهواِء.

اْلُحَوْيِصالُت اْلَهوائِيَُّة:
َأْكيــاٌس َصــغيَرٌة َتنَْتِشُر في 

َئَتْيِن، َوَيُمرُّ اأْلُْكِسجيُن َوثاني الرِّ
قيَقِة.  ُأْكسيِد اْلَكْربوِن ِمْن ُجْدرانِها الرَّ

اْلِحجاُب اْلحاِجزُ:  
ُك إِلى اأْلَْسَفِل َواأْلَْعـلى في َأْثنـاِء َعَضَلٌة َتَتَحرَّ

ِس. َعَمِليَِّة التَّنَفُّ

ُشْعَبٌة َهواِئيٌَّة
)Bronchus(

َقَصَبٌة َهواِئيٌَّةُشْعَبتاِن

ُحَوْيِصالٌت َهواِئيٌَّة
)Alveoli(
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ُل الّصوَرَة  أََتَأمَّ

هيِق؟ ْدِريِّ في َأْثناِء الشَّ ُق:  ماذا َيْحُدُث لَِحْجِم التَّْجويِف الصَّ   َأَتَحقَّ

ِسيَُّة:  اْلَحَركاُت التَّنَفُّ
اْلَحــَركاِت  ِمَن  َنْوعــاِن  يوَجــُد 

فيُر. هيُق، َوالزَّ ِسيَِّة، ُهما: الشَّ التَّنَفُّ

هـــــيِق  فــي َأْثنــاِء َعَمـــِليَِّة الشَّ
ُك َعَضَلُة اْلِحجاِب  )Inhaling( َتَتَحرَّ
َحْجُم  َفَيْزداُد  اأْلَْسَفِل،  إِلى  اْلحاِجِز 
َئتاِن،  الرِّ َوَتتَِّسُع   ، ْدِريِّ الصَّ التَّْجويِف 
َوَيْدُخُل اأْلُْكِسجــيُن. َأّمــا في َعَمِليَِّة 
َعَضَلُة  ُك  َفَتَتَحرَّ  )Exhaling( فيِر  الزَّ
َوَيِقلُّ  اْلِحجاِب اْلحاِجِز إِلى اأْلَْعلى، 
َفَيــْخُرُج   ، ْدِريِّ الصَّ التَّْجويِف  َحْجُم 

ثاني ُأْكسيِد اْلَكْربوِن.  

َشهيٌق.َزفيٌر.

ِسيِّ َنفُّ َنموَذُج اْلِجهاِز التَّ َنشاٌط

ُة َشراٍب َكبيَرٌة، بالوناِن  تا َشراٍب، ماصَّ اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: ِقنّينٌَة باِلستيِكيٌَّة َشّفاَفٌة، ماصَّ
َصغيراِن، بالوٌن َكبيٌر، َمْعجوُن َأْطفاٍل، َشريٌط الِصٌق.

ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
ْكِل اْلُمجاِوِر. ِسيِّ َكما في الشَّ َأْعَمُل َنموَذًجا لِْلِجهاِز التَّنَفُّ  1

ُب: َأْسَحُب اْلبالوَن اْلَكبيَر إِلى اأْلَْسَفِل بُِلْطٍف، ُمالِحـًظا ما َيْحُدُث ُأَجرِّ  2

ُن ُمالَحظاتي.  غيَرْيِن، ُثمَّ ُأَدوِّ        لِْلبالوَنْيِن الصَّ
ُن ُمالَحظاتي. غيَرْيِن ِعنَْدما َأْتُرُك اْلبالوَن اْلَكبيَر، ُثمَّ ُأَدوِّ ُأالِحُظ ما َيْحُدُث لِْلبالوَنْيِن الصَّ  3

. ْدِريِّ ُأَحلُِّل: ُأقاِرُن َبْيَن َأْجزاِء النَّموَذِج َوَأْجزاِء التَّْجويِف الصَّ  4

ْلُت إَِلْيِه. َأَتواَصُل: ُأناِقُش ُزَمالئي في ما َتَوصَّ  5
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َوراِن: ِجهاُز الدَّ
َوراِن اأْلُْكِسجيَن َواْلَموادَّ إِلى َأْجزاِء اْلِجْسِم، َوَينُْقُل اْلَفَضالِت ِمنْها إِلى َأماِكِن  َينُْقُل ِجهاُز الدَّ

ِم. ِة، َوالدَّ َمِويَّ َطْرِحها خاِرَج اْلِجْسِم. َيَتَألَُّف هذا اْلِجهاُز ِمَن اْلَقْلِب، َواأْلَْوِعَيِة الدَّ

اْلَقْلُب:  
َم إِلى َجميِع َأْجزاِء اْلِجْسِم.  َعَضَلٌة َتُضخُّ الدَّ

ُة: َمِويَّ اأْلَْوِعَيُة الدَّ
 يوَجــُد في اْلِجْســِم َثالَثــُة َأْنواٍع 
ــراييُن،  ِة، ِهَي: الشَّ َمِويَّ ِمَن اأْلَْوِعَيِة الدَّ

ُة.  َمِويَّ َعْيراُت الدَّ َواأْلَْوِرَدُة، َوالشُّ

إِلى  اْلَقْلِب  ِمَن  َم  الدَّ راييُن  الشَّ َتنُْقُل 
ُم ِمْن هِذِه  َأْجزاِء اْلِجْســِم، ُثمَّ َيعوُد الدَّ
اأْلَْجزاِء إِلى اْلَقْلِب َعْن َطريِق اأْلَْوِرَدِة.

ــُة َفِهــَي  َمِويَّ ــَعْيراُت الدَّ  َأّمــا الشُّ
ا.  َشراييُن، َأْو َأْوِرَدٌة َدقيَقٌة ِجدًّ

ُم: الدَّ
ِة.   َمِويَّ ساِئٌل َيْسري داِخَل اأْلَْوِعَيِة الدَّ

َوريٌد َشْرياٌن
ٌة ُشَعْيراٌت َدَمِويَّ

.)Blood(  ُم الدَّ

 .)Blood Vessels( ُة َمِويَّ اأْلَْوِعَيُة الدَّ

اْلَقْلُب 
.)Heart(

34



رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُيَعـدُّ اأْلَْشـخاُص الَّذيـَن ُيْكثِـروَن ِمْن 
ـريَعِة َواْلَمْقِليَّـِة َأْكَثَر  َتنـاُوِل اْلَوَجباِت السَّ
ُعْرَضـًة لِْلِصاَبِة بَِأْمـراِض اْلَقْلِب. َأْبَحُث 
ُث إِلى ُزَمالئـي َعْن  في ذلِـَك، ُثـمَّ َأَتَحـدَّ

َبْحثي.  َنتاِئـِج 

ُيَعدُّ التَّْدخيُن َسـَبًبا لِْلِصاَبِة بَِسـَرطاِن 
ـُم ُمْلَصًقـا  َئـِة َوَأْمـراٍض ُأْخـرى. ُأَصمِّ الرِّ

لَِتْوِعَيـِة ُزَمالئـي بَِأْضـراِر التَّْدخيِن.

ِسيُّ لِْلَعَمِل داِخَل اْلِجْسِم؟ َوراِن َواْلِجهاُز التَّنَفُّ ئيَسُة: َكْيَف َيَتآَزُر ِجهاُز الدَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

َئَتْيِن َيُمرُّ اأْلُْكِســجيُن َوثاني ُأْكــسيِد اْلَكْربوِن ِمْن ُجْدرانِها  َأْكيـــاٌس َصغيَرٌة في الرِّ  
.)....................( : قيَقِةِ الرَّ

ِة:  )....................(. َمِويَّ ساِئٌل َيْسري داِخَل اأْلَْوِعَيِة الدَّ  

ْكِل اْلُمجاِوِر؟   َأْسَتنْتُِج: ما َوظيَفُة اْلُجْزِء اْلُمشاِر إَِلْيِه في الشَّ  3

َوراِن؟ 4  التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا ُيَعدُّ اْلَقْلُب َأَهمَّ َأْجزاِء ِجهاِز الدَّ  

ِم  راييِن َواأْلَْوِرَدِة ِمْن َحْيُث اتِّجاُه َنْقِل الدَّ 5  ُأقاِرُن َبْيَن الشَّ

بِالنِّْسَبِة إِلى اْلَقْلِب. 

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ َمَعَمَعالصِّ اْلُمْجتََمِعاْلُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم
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ُق: َأْذُكُر َثالَث َوظاِئَف   َأَتَحقَّ
. لِْلِجهاِز اْلَهْيَكِليِّ
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ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
ْنســاَن َشْكَلُه  هاُز اهْلَْيَكِلُّ اإْلِ َيْمنَُح اجْلِ
هاِز  عاَمــَة، َوَيَتآَزُر َمَع اجْلِ الّثابَِت َوالدِّ

ُك. ْسِم َيَتَحرَّ اْلَعَضِلِّ جِلَْعِل اجْلِ
اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

هاُز اهْلَْيَكِلُّ اجْلِ  
.)Skeletal System(      

 .)Bones( اْلِعظاُم  
.)Joints( اْلَمفاِصُل  

هاُز اْلَعَضِلُّ  اجْلِ  
.)Muscular System(

.)Muscles( اْلَعَضالُت  
اْلَعَضالُت اهْلَْيَكِليَُّة   

.)Skeletal Muscles(

اْلَعَضالُت اْلَقْلبِيَُّة  
.)Cardiac Muscles(

اْلَعَضالُت اْلَمْلساُء  
.)Smooth Muscles(

ماَغ. .اجْلُْمُجَمُة َتْمي الدِّ َئَتنْيِ اأْلَْضالُع َتْمي اْلَقْلَب َوالرِّ

 اْلِجهاُز اْلَهْيَكلِيُّ
َيْدَعــُم اْلِجهــاُز اْلَهْيَكِليُّ اْلِجْســَم، َوُيْعطيِه 

َشْكَلُه الّثابَِت، َوَيْحمي َأْعضاَءُه الّداِخِليََّة.

اْلُجْمُجَمُة

اأْلَْضالُع

الّساِعُد

اْلَفِخُذ

الّساُق

اْلَحْوُض

ْرُس ْرُسالدَّ ، َواْلِجهاُز اْلَعَضِليُّالدَّ ، َواْلِجهاُز اْلَعَضِليُّاْلِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ اْلِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ 3
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َتتَّصـُِل اْلِعظاُم )Bones( َبْعُضها 
 )Joints( اْلَمفاِصِل  ِعنَْد  بَِبْعــٍض 
ِمْثِل  َوَحَرَكَتها،  اْنثِناَءها  ُل  ُتَسهِّ تي  الَّ

َمْفِصِل اْلكوِع.
اتِّجاِه  اْلكوِع في  َمْفِصُل  ُك  َيَتَحرَّ
اْلُمعاِكِس  ااِلتِّجــــاِه  َوفي  ْأِس،  الرَّ

ْأِس. َبعيًدا َعِن الرَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َأْرُسُم َعلى اْلَكْرتـــوِن ُمْسَتطيَلْيِن، ِقياُسُهمـــا  )10×25(، َو )30×10(، ُثمَّ   1

ُهما. َأُقصُّ
َأْسَتْعِمُل ِمْشَبًكا َوَرِقيًّا لَِتْثبيِت اْلُمْسَتطيَلْيِن.  2

ريَطْيِن اْلَمّطاطِيَّْيِن بِها. َأْعَمُل َنموَذًجا: ُأَثبُِّت ِمْشَبَكْيِن َوَرِقيَّْيِن بُِكـلِّ ِقْطَعٍة، ُثمَّ ُأَثبُِّت الشَّ  3
ُب َتْمثيَل َحــَرَكِة ِذراعي بِاْستِْعمـــاِل هذا النَّموَذِج. ُأَجرِّ  4

ُأالِحُظ ُقْدَرَة النَّموَذِج َعلى ااِلْنثِناِء ِعنَْد اْلَمْفِصِل في اتِّجاَهْيِن.   5
ْلُت إَِلْيِه. َأَتواَصُل: ُأناِقُش ُزَمالئي في ما َتَوصَّ  6

ى،  اْلَمـوادُّ َواأْلََدواُت: َكْرتـوٌن ُمَقـوًّ
ِمْثَقٌب )َخـــّراَمُة َوَرٍق(، ِمْســَطَرٌة، 
 ، َقَلُم َرصـــاٍص، َشريٌط َمّطـــاطِيٌّ

َوَرِقيٍَّة.       َمشـابَِك   )5(

َنموَذُج َمْفِصِل اْلكوِع َنشاٌط
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َمْفِصُل اْلكوِع
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اْلِجهاُز اْلَعَضلِيُّ
َيْحَتوي ِجْســمي َعلى َأْنـــواعٍ ُمْخَتِلَفٍة ِمــَن 
اْلِجْسِم  ِقياِم  في  ُتْسِهُم   )Muscles( اْلَعَضالِت 

بَِأْنِشَطٍة ُمْخَتِلَفٍة.

َأْنواُع اْلَعَضالِت
يوَجُد في ِجْسمي َثالَثُة َأْنواٍع ِمَن اْلَعَضالِت، ِهَي:

ُق: َأْيَن توَجـُد اْلَعضــَالُت اآْلتَِيُة في ِجْسـمي: اْلَعَضَلُة اْلَقْلبِيَُّة، اْلَعَضالُت اْلَمْلساُء،   َأَتَحقَّ
اْلَعَضالُت اْلَهْيَكِليَُّة؟

)Skeletal Muscles( اْلَعَضالُت اْلَهْيَكلِيَُّة
؛ َوهذا ُهَو َسَبُب َتْسِمَيتِـها  ُتَغّطـــي اْلَهْيَكـَل اْلَعــْظِميَّ

بِاْلَهْيَكِليَِّة.
)Smooth Muscles( اْلَعَضالُت اْلَمْلساُء

توَجُد في َبْعِض َأْجزاِء اْلِجْسِم الّداِخِليَِّة، ِمْثِل: اْلَمريِء، 
قيَقـــِة، َواأْلَْمعاِء اْلَغليَظِة. َواْلَمِعَدِة، َواأْلَْمعاِء الدَّ

)Cardiac Muscles( اْلَعَضَلُة اْلَقْلبِيَُّة
يوَجُد هذا النَّْوُع ِمَن اْلَعَضالِت َفَقْط في اْلَقْلِب.

اْلَعَضَلُة اْلَقْلبِيَُّة.اْلَعَضالُت اْلَمْلساُء.اْلَعَضالُت اْلَهْيَكِليَُّة.
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ئيَسُة: َكْيَف ُيساِعُد اْلِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ َواْلِجهاُز اْلَعَضِليُّ اْلِجْسَم َعلى اْلَحَرَكِة؟ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

َئَتْيِن:  )....................(. ِعظاٌم في ِجهازي اْلَهْيَكِليِّ َتْعَمُل َعلى ِحماَيِة اْلَقْلِب َوالرِّ   

َنْوٌع ِمَن اْلَعَضالِت يوَجُد َفَقْط في اْلَقْلِب: )....................(.  

ماَغ؟ َأْسَتنْتُِج: َكْيَف َتْحمي اْلُجْمُجَمُة الدِّ  3

َأْذُكُر ِمثااًل َعلى َمكاِن ُوجوِد َعَضالٍت َمْلساَء في ِجْسمي.  4

. ُع َكْيَف َسَيكوُن َشْكلي إِذا َلْم َيْحَتِو ِجْسمي َعلى َهْيَكٍل َعْظِميٍّ التَّْفكيُر النّاِقُد: َأَتَوقَّ  5

راِع ِمْن َحْيُث َنْوُع اْلَعَضالِت في ُكلٍّ ِمنُْهما. ُأقاِرُن َبْيَن اأْلَْمعاِء اْلَغليَظِة َوالذِّ  6

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ْنساُن َمدَّ ِذراِعِه َوَثنَْيها ِعنَْد  َيْسَتطيُع اإْلِ
تي َيْثني  َمْفِصِل اْلكوِع.  ما ِمْقداُر الّزاِوَيِة الَّ

بِها الطِّْفُل الّظاِهُر في الّصوَرِة ِذراَعُه؟   

ِة في  حَّ َأْفَتِرُض َأنَّني ُعيِّنُْت ُمراِقًبا لِلصِّ
َمْدَرَستي. ُأَنظُِّم - بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي- 
ْخِصيَِّة  يَِّة النَّظاَفِة الشَّ ُمباَدَرًة لِلتَّْوِعَيِة بَِأَهمِّ
؛ لِْلُمحاَفَظِة َعلى  َوَنظاَفِة اْلَمْدَرَسِة َواْلَحيِّ

ِة َأْجِهَزِة اْلِجْسِم. ِصحَّ

ُأِعدُّ - بِالتَّعـاُوِن َمَع ُزَمالئي- ُمْلَصًقا 
ْعالناِت. ُأَثبِّـُتُه َعلى َلْوَحِة اإْلِ

َمَعَمَع َمَعَمَعاْلُعلوُماْلُعلوُم اْلُمْجتََمِعاْلُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِت ياِضيّاِتالرِّ الرِّ
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

اْلُعَلماُء ِمْن  اْسَتفاَد  َوَقِد  َجميِعها.  اْلِجْسِم  َأْجـِهَزِة  في  ـُم  َيَتَحكَّ مــاَغ  الدِّ َأنَّ  في  ال َشكَّ 
ُك ِمْثَل  ماِغ  َواْلِجهاِز اْلَهْيَكِليِّ َواْلِجهاِز اْلَعَضِليِّ في ِصناَعِة آالٍت َتَتَحرَّ ِدراَسِة َكْيِفيَِّة َعَمِل الدِّ
َصٌة قابَِلٌة لِْلَبْرَمَجِة َعْن َطريِق َأْجِهَزِة اْلحاسوِب،  ْنساِن )الّروبوتاُت(. َوالّروبوُت آَلٌة ُمَتَخصِّ اإْلِ
ُم في الّروبوِت  َدِة بِصوَرٍة تِْلقاِئيٍَّة. ُيْمِكُن التََّحكُّ َوقاِدَرٌة َعلى َتنْفيِذ ِسْلِسَلٍة ِمَن اْلَعَمِلّياِت اْلُمَعقَّ
ِم  ، َأْو داِخِليٍّ في الّروبوِت َنْفِسِه. َأّما الّروبوتاُت ذاتِيَُّة التََّحكُّ ٍم خاِرِجيٍّ َعْن َطريِق ِجهاِز َتَحكُّ

َفَقْد َحلَّْت َمَحلَّ اْلَبَشِر في اْلبيئاِت اْلَخطَِرِة.

ْنَتْرنِْت َعِن اْســتِْخداماِت الّروبوتاِت في اْلِقطاعاِت اْلُمْخَتِلَفِة، ِمْثِل:  َأْبَحُث في َشَبَكِة اإْلِ
ًة َتْحوي هِذِه  ، َوِرعاَيِة اْلُمِسنّيَن، َواْلَجْيِش، َوُمكاَفَحِة اْلَجريَمِة، ُثمَّ ُأِعدُّ َمْطِويَّ التَّْعليِم، َوالطِّبِّ

. فِّ ااِلْستِْخداماِت، ُثمَّ َأْعِرُضها َأماَم ُزَمالئي في الصَّ

الّروبوتاُت
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

1 اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  
ِجهاٌز َينُْقُل اأْلُْكِسجيَن َواْلَموادَّ اْلِغذاِئيََّة إِلى َأْجزاِء اْلِجْسِم:  )....................(.  
ِسيٌَّة َتنُْتُج ِمْن َحَرَكِة َعَضَلِة اْلِحجاِب اْلحاِجِز إِلى اأْلَْسَفِل؛ ما ُيَؤّدي  إِلى  َحَرَكٌة َتنَفُّ  
، َوُدخوِل اأْلُْكِسجيِن:  )....................(.                       ْدِريِّ ِزياَدِة َحْجِم التَّْجويِف الصَّ

2 َأْسَتنْتُِج: َأْذُكُر َأْسماَء َثالَثِة َأْجِهَزٍة في ِجْسمي َتْعَمُل َعلى َطْرِح اْلَفَضالِت.  

3 التَّْفكيُر النّاِقُد: َلْو َلْم َيُكْن لي ِجْلٌد، َفماذا َيْحُدُث؟

حيَحَة:  4 َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

ِسيِّ ُهَو:   ْكُل الَّذي ُيَمثُِّل َأْجزاًء ِمَن اْلِجهاِز التَّنَفُّ  أ- الشَّ
 

َة ُهَو: َمِويَّ َم، َواأْلَْوِعَيَة الدَّ ب- اْلِجهاُز الَّذي َيْحوي اْلَقْلَب، َوالدَّ
َوراِن. 2. ِجهاُز الدَّ   . 1. اْلِجهاُز اْلَعَضِليُّ

. 4. اْلِجهاُز اْلَهْضِميُّ   . 3. اْلِجهاُز اْلَبْولِيُّ
إِْنذاِر  َجَرِس  َفْجَأًة َصْوَت  َسِمْعُت  ُثمَّ  اْلَكبيَرِة،  اْلَمتاِجِر  َأَحِد  ُل في  َأَتَجوَّ َأنَّني  َأْفَتِرُض   5

ــُح َكــْيَف َتَتآَزُر َأْجِهَزُة ِجْسمي لُِمساَعَدتي َعلى اْلُخروِج ِمَن اْلَمــْتَجِر  اْلَحريِق. ُأَوضِّ
َسريًعا؟   

12

4 3

اْلُكْلَيتاِن.  

َئتاِن. الرِّ

اْلَمِعَدُة.

اْلَقْلُب.
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قيَقِة اْلواِحَدِة( بَِوْضِع  ِل َنَبضاِت اْلَقْلِب )َعَدُد َنَبضاِت اْلَقْلِب في الدَّ َأْسَتطيُع ِقياَس ُمَعدَّ
ُيَبيُِّن  الَّذي  اآْلتَِي  اْلَبيانِيَّ  ْسَم  الرَّ َأْدُرُس  ْسِغ.  الرُّ اْلُوْسطى َعلى  ْصَبِع  َواإْلِ ّباَبِة  السَّ إِْصَبِع 
َأْثناِء  في  لَِشْخٍص  اْلواِحَدِة(  قيَقِة  الدَّ في  اْلَقْلِب  َنَبضاِت  )َعَدُد  اْلَقْلِب  َنَبضاِت  َل  ُمَعدَّ

تي َتليِه. ، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اأْلَْسِئَلِة الَّ ريِر ُثمَّ َبْعَد ِقياِمِه بَِمْجهوٍد َعَضِليٍّ اْستِْلقاِئِه َعلى السَّ

  

���
���
���
��
��
��
��
��

��
��
��
��

�

���

���

���

��

��

��

��

�
� � � � � � �

أ
ب

ج

د
ه

و

���

���

��

��

��

��

��

��
� � � � �

�

�

�

�

غ

ت ء

ر م

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�

�

)min( َمُن الزَّ

ُل َنَبضاِت اْلَقْلِب ُمَعدَّ

ريِر؟   ْخِص في َأْثناِء اْستِْلقاِئِه َعلى السَّ ُل َنْبِض هذا الشَّ  ما ُمَعدَّ
 في أّي َمْرَحَلٍة )أ، ب، ج، د، هـ، و( َبَدَأ َيْبُذُل َمْجهوًدا َعَضِليًّا؟

؟ ْخُص َعِن َبْذِل َمْجهوٍد َعَضِليٍّ  في أّي َمْرَحَلٍة )أ، ب، ج، د، هـ، و( َتَوقََّف الشَّ

َتْقومُي اْلَداِء

6  َيْعَمُل اْلِجهاُز اْلَهْيَكِليُّ َعلى َتْوفيِر اْلِحماَيِة لِْلِجْسِم:

أ- ما اْسُم اْلُعْضِو الَّذي َتْحميِه اْلُجْمُجَمُة؟
َئَتْيِن؟ تي َتْحمي الرِّ ب- ما اْسُم اْلِعظاِم الَّ
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اْلَوْحَدُة

ةُ ةُاْلمادَّ اْلمادَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ناتِها؛ ما  ُع اْلَموادُّ اْلُمْخَتلَِفُة في َخصائِِصها بَِسَبِب اْختاِلِف ُمَكوِّ َتَتنَوَّ
َيْجَعُل َبْعَضها َيْمتاُز ِمْن َبْعٍض.

8
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. ْرُس )1(: اْلَخصائُِص اْلفيزيائِيَُّة لِْلَموادِّ الدَّ

ِة. الُت اْلمادَّ ْرُس )2(: َتَحوُّ الدَّ
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قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

َعةَ؟ َعةَ؟ ما اْلَخصائُِص الَّتي تَُميُِّز اْلَموادَّ اْلُمتَنَوِّ  ما اْلَخصائُِص الَّتي تَُميُِّز اْلَموادَّ اْلُمتَنَوِّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
ًبا َخَشبِيًّا،  ًبا ِمَن الِفّليِن، َوُمَكعَّ 1  َأَضُع َعلى طاِوَلِة اْلَعَمِل ُمَكعَّ

ا؛ َعلى َأْن َتكوَن جميُعها ِمَن اْلَحْجِم َنْفِسِه. ًبا َحديِديًّ َوُمَكعَّ
َأْجَمُع اْلَبياناِت: ُأْنِشُئ َجْدَوَل َبياناٍت َيْحوي َأْرَبَعَة َأْعِمَدٍة،   2

ِهَي: اْلِجْسُم، َواْلُكْتَلُة، َواْلَحْجُم، َواْلُكْتَلُة ÷ اْلَحْجِم.
لِْكترونِيَّ لِِقيـاِس ُكْتَلِة ُكلِّ  َأقيـُس: َأْسـَتْعِمُل اْلميـزاَن اإْلِ  3

ُن  بـاِت الثَّالَثِة بَِوْحـَدِة )g(، ُثـمَّ ُأَدوِّ ـٍب ِمـَن اْلُمَكعَّ ُمَكعَّ
ِمْقداَرهـا فـي اْلَمـكاِن اْلُمناِسـِب ِمَن اْلَجـْدَوِل.

ٍب َوْحَدُه  َأقيُس: َأْسَتْعِمُل اْلِمْسَطَرَة لِِقياِس َأْبعاِد ُكلِّ ُمَكعَّ  4

.)cm( بَِوْحَدِة )الّطوُل، َواْلَعْرُض، َوااِلْرتِفاُع(
ٍب إِليجاِد َحْجِمِه بَِوْحَدِة  َأْحُسُب: َأْضِرُب ِقَيَم َأْبعاِد ُكلِّ ُمَكعَّ  5

ِب  ُن النّاتَِج في اْلَجْدَوِل، ُثمَّ َأْقِسُم ُكْتَلَة اْلُمَكعَّ )cm3(، ُثمَّ ُأَدوِّ
ُن النّاتَِج في اْلَجْدَوِل. َعلى َحْجِمِه بَِوْحَدِة )g/cm3(، ُثمَّ ُأَدوِّ

ْنُتهـا في اْلَعمـوِد الّرابِِع  تي َدوَّ ُأالِحـُظ اْختِـالَف اْلِقَيـِم الَّ  6

الثَّالَثِة. بـاِت  لِْلُمَكعَّ
ُف َأنَّ اْلِقَيَم في اْلَعموِد الّرابِِع  َأْسَتْعِمــُل اْلَجــْدَوَل: َأَتَعرَّ  7

ِة اْلَمْوجوَدِة في َحْجٍم  تي ِهَي ُكْتَلُة اْلمادَّ ُتَسّمى اْلَكثاَفَة، الَّ
ُمَعيٍَّن لِِجْسٍم ما.

َتساوي  ِمْن  ْغِم  بِالرَّ اْلَكثاَفِة  ِقَيِم  اْختاِلِف  َسَبَب  َأْسَتنْتُِج   8

باِت ُكلِّهـا ِمْن َحْيُث اْلَحْجُم.  اْلُمَكعَّ
ْلُت إَِلْيِه. َأَتواَصُل َمَع ُزَمالئي، َوُأشاِرُكُهْم في ما َتَوصَّ  9

ُد َكثافَةَ بَْعِض اْلَْجساِم؟ َكْيَف أَُحدِّ

ااِلْســتِنْتاُج: َأْجَمــُع اْلَبياناِت، ُثمَّ 
ُلهــا، ُثمَّ َأْســَتْخِلُص النَّتاِئَج،  ُأَحلِّ
ُمْســَتْخِدًما اْلَكِلمــاِت في صوَرِة 

َفَرِضيٍَّة.
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اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ٌب  َوُمَكعَّ اْلِفّليِن،  ِمَن  ٌب  ُمَكعَّ
ٌب َحدْيِديٌّ  ، َوُمَكــعَّ َخَشــبِيٌّ
لِْلَخِر،  ُمماثٌِل  ِمنْها  ُكلٍّ  َحْجُم 

، ِمْسَطَرٌة. ميزاٌن إِلِْكترونِيٌّ
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ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
خصاِئِصها  َعلى  بِناًء  ُة  اْلمادَّ توَصُف 
اْلفيزياِئيَِّة اْلُمْخَتِلَفــــِة، ِمْثِل: اْلُكْتـَلِة، 

َواْلَوْزِن، َواْلَكثاَفِة.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
  اْلَصاِئُص اْلفيزياِئيَُّة

.)Physical properties(      
.)Mass( اْلُكْتَلُة  

.)Weight( اْلَوْزُن  
.)Density( اْلَكثاَفُة  

.)Buoyancy/Floating( ْفُو   الطَّ

1 ْرُس ْرُسالدَّ ُة ِلْلَموادِّالدَّ ُة ِلْلَموادِّاْلَخصاِئُص اْلفيزياِئيَّ اْلَخصاِئُص اْلفيزياِئيَّ

َخصائُِص اْلَموادِّ
تي ُيْمِكُن  ِة الَّ ُيْطَلــُق َعلى َخصــاِئِص اْلمــادَّ
ُمالَحَظُتهـــا َأْو ِقياُسها اْسُم اْلَخصاِئِص اْلفيزياِئيَِّة 
)Physical properties(، َوِمنْهــــا: اللَّــــْوُن، 

َوالّراِئَحُة، َواْلُكْتَلُة، َواْلَوْزُن، َواْلَحْجُم، َواْلَكثاَفُة. 

ُيْمِكــُن َتْمييُز اْلَمــوادِّ َبْعِضهــــا ِمْن َبْعٍض 
َعـْن َطــريِق َخصاِئِصهـا اْلفيزياِئيَِّة. 

اْلُكْتَلُة
ِة اْلَمْوجـوَدِة في  يَُّة اْلمـادَّ اْلُكْتَلُة )Mass(: َكمِّ
اْلُمْخَتِلَفِة،  اْلَموازيِن  بِاْستِْعماِل  َوُتقاُس  اْلِجْسِم. 
َتْيِن، َواْلمـــــيزاِن  ِمْثــــِل: اْلمـيزاِن ذي اْلِكــفَّ
. َأّما َوْحَدُة ِقياِسها َفِهــَي اْلـــِغراُم  لِْكــترونِيِّ اإْلِ

.)kg( َأِو اْلكيلوِغراُم ،)g(
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ُأقـاِرُن: َكـْيَف َتـَغيََّر 
اْلَفضــاِء  راِئِد  َوْزُن 
اْلَقَمِر  َسْطــِح  َعلى 
َسْطـــِح  َعـلى  َعنُْه 

اأْلَْرِض؟

َوَر ُل الصُّ أََتَأمَّ

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�

اْلَوْزُن
اْرتِفاًعا  َيْرَتِفُع َحّتى َيِصَل  ُه  َفإِنَّ َرَمْيُت َأيَّ ِجْسٍم إِلى اأْلَْعلى،  إِذا 

ُمَعيَّنًا ُثـمَّ َيْسُقـــُط َعلى اأْلَْرِض، َوذلَِك بَِسَبِب اْلجاِذبِيَِّة اأْلَْرِضيَِّة. 

اْلَوْزِن  اْسُم  ِجْسٍم  أِلَيِّ  اأْلَْرِض  َجْذِب  ِة  ُقوَّ ِمْقداِر  َعلى  ُيْطَلُق   
)Weight(. َيْزداُد اْلَوْزُن بِاْزِدياِد ُكْتَلِة اْلِجْسِم. َوُهَو ُيقاُس بِاْستِْعماِل 

.)N( َوَوْحَدُتُه نيوتن ، اْلميزاِن النّابِِضيِّ

إِذا ِقْسُت ُكْتَلتي َعلى َسْطِح اأْلَْرِض َوَعلى َسْطـِح اْلَقــَمِر َسـَأِجُد 
َأنَّها ُمَتساِوَيٌة، َفَهْل َسَيكوُن َوْزني َعلى َسْطِح اْلَقَمِر ِمْثَلُه َعلى َسْطِح 

اأْلَْرِض؟ 

لِذا  اأْلَْرِضيَِّة؛  اْلجاِذبِيَِّة  ِة  ُقوَّ  1
6

ُتساوي  اْلَقَمِر  َعلى  اْلجاِذبِيَِّة  َة  ُقوَّ إِنَّ 
َيكوُن َوْزني َعلى َسْطِح اْلَقَمِر َأَقلَّ ِمنُْه َعلى َسْطِح اأْلَْرِض. َوهذا َيْعني 
ِة َجْذِب اأْلَْرِض َلُه. ِة َجْذِب اْلَقَمِر لِِجْسمي َأَقلُّ ِمْن ِمْقداِر ُقوَّ َأنَّ ِمْقداَر ُقوَّ

. ميزاٌن نابِِضٌّ

ُتّفاَحٌة َتْسُقُط َنْحَو اأْلَْرِض.

.  kg َوْزين َعىل َسْطِح اْلَقَمِر ُكْتَلتي ُتساوي
ُيساوي  َتْقريًبا.

َوْزين َعىل َسْطِح اأْلَْرِض 
ُيساوي N 730 َتْقريًبا.

اْلُكْتَلُة َواْلَوْزُن
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اْلَكثاَفُة
ُف  َوُيَعرَّ َواْلَحْجِم.  بِاْلُكْتَلِة  اْلَكثاَفِة  َمْفهوُم  َيْرَتبُِط 

ُه اْلَحيُِّز الَّذي َيْشَغُلُه اْلِجْسُم.  اْلَحْجُم بَِأنَّ

َلَقْد الَحْظُت ِمَن النَّشاِط الّسـابِِق َأنَّ اْلِقَيَم النّاتَِجَة 
ُحجـوِمها  َعلى  الثَّـالَثِة  بـاِت  اْلُمَكعَّ ُكَتِل  ِقْسَمِة  ِمْن 
ٍب إِلــى آَخــــَر؛ أِلَنَّ ُكَتَلها كاَنْت  اْخَتَلَفْت ِمْن ُمَكعَّ
ِمْن  َأْكَبُر  اْلَحديِديِّ  ِب  اْلُمَكعَّ ُكْتَلُة  َفَمَثاًل،  ُمْخَتِلَفًة. 
ِب اْلِفّليِن؛ َأْي  ، َوِمْن ُكْتَلِة ُمَكعَّ ِب اْلَخَشبِيِّ ُكْتَلِة اْلُمَكعَّ
ْغِم ِمْن  ًة َأْكَثَر، بِالرَّ َب اْلَحديِديَّ َيْحوي مادَّ إِنَّ اْلُمَكعَّ
ُب  باِت الثَّالَثَة ُمَتساِوَيٌة في اْلَحْجِم؛ َفاْلُمَكعَّ َأنَّ اْلُمَكعَّ

الَّذي ُكْتَلُتُه َأْكَبُر َتكوُن َكثاَفُتُه َأْكَبَر. 
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َبْعٍض؛  ِمْن  َبْعِضها  َوَتقاُرِب  لِْلِجْسِم،  َنِة  اْلُمَكوِّ اْلُجَسْيماِت  َتراصِّ  َمدى  إِلى  اْلَكثاَفُة  ُتشيُر 
ْت هِذِه اْلُجَسْيماُت َأْكَثَر َوَتقاَرَبْت، اْزداَدْت َكثاَفُة اْلِجْسِم. َفُكلَّما َتراصَّ

َيَتَبيَُّن ِمّما َسَبَق َأنَّ اْلَكثاَفَة )Density( ِهَي اْلُكْتَلُة اْلَمْوجوَدُة لُِكلِّ َوْحَدِة َحْجٍم.   

ِة )g/cm3(. َوُيْمِكُن إيجاُد َكثاَفِة  ٍب ِمَن اْلمادَّ ُتقاُس اْلَكثاَفُة بَِوْحَدِة اْلِغراِم لُِكلِّ َسنْتيِمْتٍر ُمَكعَّ
نْتيِمْتراِت  السَّ بَِوْحَدِة  َوَحْجِمها  اْلِغراِم،  بَِوْحَدِة  ُكْتَلتِها  بِِقياِس  ٌة(  غاِزيَّ ساِئَلٌة،  )ُصْلَبٌة،  ٍة  مادَّ َأيِّ 

َبِة، ُثمَّ ِقْسَمِة اْلُكْتَلِة َعلى اْلَحْجِم بِاْستِْعماِل اْلُمعاَدَلِة اآْلتَِيِة: اْلُمَكعَّ

اْلُكْتَلَةاْلَكثاَفُة =
اْلَحْجِم

=== g
cm3

m
V

g/cm3D

ِمثاٌل:
، ما َكثاَفُتُه؟  cm3 َوَحْجُمُه ،  g ِجْسٌم ُكْتَلُتُه

: اْلَحلُّ

اْلُكْتَلَةاْلَكثاَفُة =
اْلَحْجِم

 

=== 25g
5cm3

m
V

5g/cm3D

َتْطفو اْلَمناطيُد عالًِيا يف اهْلَواِء؛ أِلَنَّ َكثاَفَة غاِز اهْليليوِم 
َأِو اهْلَْيدروجنِي اْلُمَعبَّـَأ داِخَلها َأَقلُّ ِمْن َكثاَفِة اهْلَواِء.
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ُة الطَّْفِو ُقوَّ
ُر َكثاَفُة اْلَموادِّ اْلُمْخَتِلَفِة في َطْفِوها َعلى َسْطِح  ُتَؤثِّ
اْلماِء، َواْنِغماِرها فيِه. َفِعنَْدما َأَضُع ِجْسًما في ساِئٍل َأْو 
ُه َيْطفو إِذا كاَنْت َكثاَفُتُه َأَقلَّ ِمْن َكثاَفِة الّساِئِل َأِو  غاٍز، َفإِنَّ

اْلغاِز الَّذي َوَضْعُتُه فيِه، َوَينَْغِمُر إِذا كاَنْت َكثاَفُتُه َأْكَبَر.

اْلِجْسِم  َطْفِو  َعَمِليََّة  أرخميدس  اْلعالُِم  َر  َفسَّ َلَقْد 
ُر في اْلِجْسِم،  ٍة ُتَؤثِّ َواْنِغماِرِه، َوَعزا ذلَِك إِلى ُوجوِد ُقوَّ
َفَتْدَفُعُه إِلى اأْلَْعلى ِعنَْد َوْضِعِه في ساِئٍل َأْو غاٍز. َوهِذِه 
َة الطَّْفــِو )Buoyancy(؛ إِْذ َيْطفــو  ُة ُتَسّمـى ُقــوَّ اْلُقوَّ
ِمْن  َأْكَبَر  اأْلَْعلى  إِلى  ْفِع  الدَّ ُة  ُقوَّ َتكوُن  ِعنَْدما  اْلِجْسُم 
إِلى  َوْزُنُه  َيكوُن  حيَن  َأّما  اأْلَْسَفِل.  َنْحَو  اْلِجْسِم  َوْزِن 

ُه َينَْغِمُر. ْفِع إِلى اأْلَْعلى، َفإِنَّ ِة الدَّ اأْلَْسَفِل َأْكَبَر ِمْن ُقوَّ

ِجْسٌم ُمنَْغِمٌر. ِجْسٌم طاٍف.

ُة  ُقوَّ
َدْفِع 
امْلاِء

ُة  ُقوَّ
َدْفِع 
امْلاِء

اْلَوْزُناْلَوْزُن
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ِعنْـــَدما َنَضــُع ِمْسمــــاَر َحديٍد في 
ُه َينَْغــِمُر َأْو َيْغــَرُق، َأّمــا إِذا  اْلمـاِء، َفإِنَّ
َصنَْعنا ِمَن اْلَحـديِد َسفينًَة، َفإِنَّها َتْطفــو؛ 
َأنَّها َتْحوي ُغَرًفا َوَتجــاويَف َمليَئًة  ذلَِك 
بِاْلَهواِء، َوهــذا َيْعـني َأنَّ ُكْتَلـَتها َقليـــَلٌة 
ُمقاَرَنًة بَِحْجِمهـا، َفـَتِقلُّ َكثـاَفُتها، َوَتْطفـو 
َفْوَق َسْطــِح اْلمــاِء. َوفي اْلُمقـابِِل، َفإِنَّ 
ُكْتَلـَة اْلِمْسماِر َأْكَبُر ُمقاَرَنًة بَِحْجِمِه، َفَتزيُد 

َكثاَفُتُه، َوَيْغَرُق في اْلماِء.

ُد َبْعــَض اْلَخصاِئِص  ُق: ُأَعـدِّ  َأَتَحقَّ
ِة. اْلفيزياِئيَِّة لِْلمادَّ

اْلَمــوادُّ َواأْلََدواُت: َكــْأٌس، ِقَطــــٌع ِمَن اْلِفـّليِن، 
ٌة، َأْغطَِيُة َقواريَر باِلستيِكيٍَّة، ُكراٌت  ُعْمالٌت َنْقِديَّ

ُزجاِجيٌَّة، ِقَطٌع َخَشبِيٌَّة، َمساميُر َحديٍد، َزْيٌت. 

ِ ْجسام اْختاِلُف َطْفِو اأْلَ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ًنا  ُمَكوَّ َجْدَواًل  ُأْنِشُئ  اْلَبيـــاناِت:  َأْجَمــُع   1
اْلَعموُد  َيْحِمُل  بَِحْيُث  َأْعِمَدٍة،  َثالَثِة  ِمْن 
ِة(، َوالّثاني ُعنْواَن  ُل ُعنْواَن )اْسُم اْلمادَّ اأْلَوَّ

)َتْطفو(، َوالّثالُِث ُعنْواَن )َتنَْغِمُر(.
ُأالِحُظ: ُأْسِقُط ِقْطَعًة ِمَن اْلِفّليِن بُِلْطٍف في   2
َكــْأٍس َمْملوَءٍة ماًء، ُثمَّ ُأالِحُظ ما َيْحُدُث 

َلها؛ َهْل َسَتْطفو َأْم َتنَْغِمُر؟
ُن ُمالَحظاتي في َجْدَوِل اْلَبياناِت. ُأَدوِّ  3

اْلَموادِّ  بِاْستِْعماِل  َو3   ،2 اْلُخْطَوَتْيِن  ُر  ُأَكرِّ  4
اأْلُْخرى.

اْلَموادِّ  لَِتْحديِد  اْلَجْدَوَل  َأْسَتْعِمُل  ُأَصنُِّف:   5
تي َسَتنَْغِمُر. تي َسَتْطفو، َوتِْلَك الَّ الَّ

َأْسَتنْتُِج: َهــْل َتْخَتِلُف اْلَمـــوادُّ ِمْن َحْيُث   6
ُر إِجاَبتي. ْفُو َوااِلْنِغماُر؟ ُأَفسِّ الطَّ

َوُأشاِرُكُهْم في ما  َمــَع ُزَمالئي،  َأَتواَصُل    7
ْلُت إَِلْيِه. َتَوصَّ

ُل الّصوَرَة أََتَأمَّ

ْخَمُة  فينَُة الضَّ ُر: َكْيَف َتْطفو السَّ ُأَفسِّ
َعلى َسْطِح اْلماِء؟
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَُّة هذا اْلَوْصِف؟ ٍة َأْسَتْعِمُلها َيْوِميًّا؟ ما َأَهمِّ تي َأِصُف بها َأيَّ مادَّ ئيَسُة: ما اْلَخصاِئُص الَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1
اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2
ِة اْلَمْوجوَدِة في اْلِجْسِم: )....................(. يَُّة اْلمادَّ َكمِّ  

ِة َجْذِب اأْلَْرِض أِلَيِّ ِجْسٍم: )....................(. ِمْقداُر ُقوَّ  
لَِيْطُفَو َعلى  اْلَهواِء  ِمَن  إِطاًرا  باَحَة  الَّذي ال ُيجيُد السِّ ْخُص  َيْسَتْعِمُل الشَّ َأْسَتنْتُِج: لِماذا   3

َسْطِح اْلماِء؟
ِة؟ َأْسَتنْتُِج: لِماذا َتْخَتِلُف قيَمُة اْلَكثاَفِة بِاْختاِلِف اْلمادَّ  4

تي َعلى َسْطِح اأْلَْرِض؟ التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا ال توَجُد َمظاِهُر لِْلَحياِة َعلى َسْطِح اْلَقَمِر ِمْثُل تِْلَك الَّ  4

حيَحَة: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  4

تي ُتَمثُِّل َأْكَثَر اْلَموادِّ َكثاَفًة ِهَي: الّصوَرُة الَّ

ُح َكْيَف َيْرَتِفُع اْلِمنْطاُد  َأْكُتُب فِْقــَرًة ُتَوضِّ
عالًِيا، ُثمَّ َينَْخِفُض َنْحَو َســْطِح اأْلَْرِض، ُثمَّ 

َأَتباَدُل اْلِفْقراِت َمَع ُزَمالئي.

ٍة ما، ُكْتَلُتها  ُأْلِقَيْت ِقْطَعٌة َمْصنوَعٌة ِمْن مادَّ
ٍج، ُمْسَتوى اْلماِء فيِه  )40(، في ِمْخباٍر ُمَدرَّ
إِلى  اْلماُء  َفاْرَتَفَع   ،)30( التَّْدريــِج  ِعنَْد 

ِة.  )34(. َأِجُد َكثاَفَة هِذِه اْلمادَّ التَّْدريِج 

َمَعَمَع ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ َمَعَمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم

بأ

د جـ

ْسَفنُْج. اإْلِ

اْلَخَشُب.

اْلَجليُد.

اْلفوالُذ.
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ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
ِة ِعنَْد َتْسخينِها، َأْو َترْبيِدها. ُ حاَلُة اْلمادَّ َتَتَغريَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
.)Physical change( ُّاْلفيزياِئي ُ  التََّغريُّ

.)Melting( ااِلْنِصهاُر 
.)Evaporation( ُر  التََّبخُّ

.)Boiling( اْلَغَلياُن 
.)Condensation( التَّكاُثُف 

.)Freezing( ُد  التََّجمُّ
.)Sublimation( التَّسامي 

.)Thermal expansion( ُُّد اْلَراِري  التََّمدُّ
.)Thermal shrinkage( ُّااِلْنِكامُش اْلَراِري 

ِة التََّغيُّراُت في حاَلِة اْلمادَّ
ُق ِقْطَعًة ِمَن اْلـَوَرِق، َفإِنَّ  ِعنَْدمـا ُأَمـزِّ
ِة  َشـْكَلها َيَتَغيَُّر ِمـْن دوِن َتَغيُِّر َنـْوِع اْلمادَّ
ناتِهـا، فـي ما  اْلَمْصنوَعـِة ِمنْهـا، َأْو ُمَكوِّ
 Physical( اْلفيزياِئـيِّ  بِالتََّغيُّــِر  ُيْعـــَرُف 
ْغـِم ِمْن َأنَّ َشـْكَل اْلَوَرَقِة  change(. َفبِالرَّ

ِة َلـْم َيَتَغيَّـْر،  َقـْد َتَغيَّـَر، َفـإِنَّ َنـْوَع اْلمـادَّ
ناُتها. ُمَكوِّ َوَكذلِـَك 

ِة َثالٌث، ِهَي:  ُر َأنَّ حاالِت اْلمادَّ َأَتَذكَّ
ُة. ْلَبُة، َوالّساِئَلُة، َواْلغاِزيَّ الصُّ

ِة إِْحدى اْلَخصاِئِص   ُتَعدُّ حــاَلُة اْلمادَّ
ِة. اْلفيزياِئيَِّة لِْلمادَّ
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2 ْرُس ْرُسالدَّ ِةالدَّ الُت اْلمادَّ ِةَتَحوُّ الُت اْلمادَّ َتَحوُّ
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ماٍء  إِلى  اْلَجليِد  ُب  ُمَكعَّ ُل  َسَيَتَحوَّ ُمْشِمٍس،  بَِمكاٍن  َطَبٍق  اْلَجليِد في  ِمَن  ًبا  ُمَكعَّ َأَضُع  ِعنَْدما 
ْلَبِة إِلى الّساِئَلِة. ساِئٍل؛ َأْي إِنَّ حاَلَتُه َسَتَتَغيَُّر ِمَن الصُّ

يََّة  َكمِّ َأنَّ  َسُأالِحُظ  َأْطَوَل،  َزَمنِيًَّة  ًة  ُمدَّ ْمِس  الشَّ ِة  َأِشعَّ َتْحَت  َنْفِسِه  اْلَمكاِن  َأْتُرُكُه في  َوِعنَْدما 
َبَق َأْصَبَح  َبِق َتْبَدُأ بِالتَّناُقِص. َوبُِمروِر اْلَوْقِت َسُأالِحُظ َأنَّ اْلماَء َقِد اْخَتفى، َوَأنَّ الطَّ اْلماِء في الطَّ

فاِرًغا؛ َفَأْيَن َذَهَب اْلماُء؟

ِة. ْمِس؛ َأْي إِنَّ حاَلَة اْلماِء َتَغيََّرْت ِمَن الّساِئَلِة إِلى اْلغاِزيَّ ِة الشَّ َل اْلماُء إِلى ُبخاٍر بِِفْعِل َأِشعَّ َلَقْد َتَحوَّ

ِب اْلَجليِد؟ تي َحَدَثْت لُِمَكعَّ ُق:  ما التََّغيُّراُت الَّ  َأَتَحقَّ

ُل الّصوَرَة أََتَأمَّ

ُد حاالِت اْلماِء اْلفيزياِئيََّة في الّصوَرِة. ُأَحدِّ

باُت َجليٍد يف َطَبٍق. ُل اجْلَليِد إىِل ماٍء ساِئٍل.ُمَكعَّ وُّ ْمِس.َتَ ِة الشَّ ِض امْلاِء أِلَِشعَّ َبُق فاِرٌغ َبْعَد َتَعرُّ الطَّ
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َتْأثيُر اْرتِفاِع َدَرَجِة اْلَحراَرِة في اْلَموادِّ اْلُمْخَتلَِفِة

ُك َعلى َنْحٍو َأْسَرَع، ُثمَّ َتْبَدُأ  ْلَبِة َحراَرًة ِعنَْد َتْسخينِها، َفَتَتَحرَّ ِة الصُّ َتْكَتِسُب ُجَسْيماُت اْلمادَّ
ُة الّساِئَلُة  ُض اْلمادَّ ِل إِلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة، في ما ُيْعَرُف بِااِلْنِصهارِ )Melting(. َوِعنَْدما َتَتَعرَّ بِالتََّحوُّ
 .)Evaporation( ِر ِة، في ما ُيْعَرُف بِالتََّبخُّ ِل إِلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ لَِمزيٍد ِمَن اْلَحراَرِة َتْبَدُأ بِالتََّحوُّ
َحّتى  َتْزداُد،  ِر  التََّبخُّ َعَمِليََّة  َفإِنَّ  اْلَحراَرِة،  ِمَن  لَِمزيٍد  الّساِئَلِة  ِة  اْلمادَّ َتْعريُض  اْسَتَمرَّ  حاِل  َوفي 

.)Boiling( َتِصَل إِلى ما ُيَسّمى اْلَغَلياَن

ِة ُمباَشَرًة ِمْن دوِن اْلُمروِر  ْلَبِة إِلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ ُل هِذِه اْلَموادُّ َأْحياًنا ِمَن اْلحاَلِة الصُّ َقْد َتَتَحوَّ
بِاْلحــاَلِة الّســاِئَلِة، في ما ُيْعَرُف بِالتَّسامي )Sublimation(. َوِمَن اأْلَْمثَِلِة الّشاِئَعـِة َعلى ذلَِك 

ْلِب(، َواْليوِد. َتسـامي اْلَجليِد اْلجافِّ )ثاني ُأْكسيِد اْلَكْربوِن الصُّ

اجْلَليُد اجْلافُّ َيَتسامى يف َدَرَجِة َحراَرِة اْلُغْرَفِة.

55



َتْأثيُر اْنِخفاِض َدَرَجِة اْلَحراَرِة في اْلَموادِّ اْلُمْخَتلَِفِة

، َوَيَتقاَرُب َبْعُضها ِمْن َبْعٍض،  ُة لِلتَّْبريِد، َفإِنَّ َحَرَكَة ُجَسْيماتِها َتِقلُّ ُة اْلغاِزيَّ ُض اْلمادَّ ِعنَْدما َتَتَعرَّ
.)Condensation( ُل إِلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة، في ما ُيْعَرُف بِالتَّكاُثِف َفَتَتَحوَّ

َوَتِقلُّ  َأْكَبَر،  بِصوَرٍة  ُجَسْيماُتها  َتَتقاَرُب  التَّْبريِد،  ِمَن  لَِمزيٍد  الّساِئَلُة  ُة  اْلمادَّ ُض  َتَتَعرَّ َوِعنَْدما 
.)Freezing( ِد ْلَبِة، في ما ُيْعَرُف بِالتََّجمُّ ُل إِلى اْلحاَلِة الصُّ َحَرَكُتها َأْكَثَر، َوَتَتَحوَّ

ِمّمـا َسَبَق  َأْسَتنْتِــُج 
َأنَّ التَّْسخــيَن َوالتَّـْبريَد 
ُمَتعاِكَسـتاِن  َعَمِليَّتـــاِن 
ِمْن َحْيُث َتْأثيُرُهمــا في 

اْلَموادِّ اْلُمْخَتِلَفِة.

ْلِب.ُجَزْيئاُت امْلاِء الّساِئِل. ُجَزْيئاُت اجْلَليِد الصُّ

ٌد مُّ َتَ

اْنِصهاٌر

َتْسخنٌي

ٌر َتَبخُّ اْنِصهاٌر

ٌة ُصْلَبٌة مادَّ
ٌة ساِئَلٌة ٌةمادَّ ٌة غاِزيَّ مادَّ

َتكاُثٌف ٌد مُّ َتَ

َترْبيٌد

ِة ِعنَْد اْرتِفاِع َدَرَجِة َحراَرتِها، َوِعنَْد اْنِخفاِضها؟ تي َتْحُدُث لِْلمادَّ ُق:  ما التََّغيُّراُت الَّ  َأَتَحقَّ
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ِة َوَدَرَجِة َحراَرتِها اْلَعالَقُة َبْيَن َتَغيُِّر حاَلِة اْلمادَّ
َتْيِن بها. ُأالِحُظ اْلَجْدَوَل اآْلتَِي الَّذي  ٍة َنِقيٍَّة بَِدَرَجِة اْنِصهاٍر، َوَدَرَجِة َغَلياٍن خاصَّ َتْمتاُز ُكلُّ مادَّ

ُيَبيُِّن َدَرجاِت اْنِصهاِر َبْعِض اْلَموادِّ َوَغَليانِها.

َدَرجاُت اْنِصهاِر َبْعِض اْلَموادِّ َوَغَليانِها
ِة َدَرَجُة اْلَغَلياِنَدَرَجُة ااِلْنِصهاِراْسُم اْلمادَّ

ºC100 ºC 0اْلماُء

ºC2861 ºC 1538اْلَحديُد

ºC2567 ºC 1084.4النُّحاُس

ْئَبُق ºC356.73 ºC 38.83-الزِّ

ºC1465 ºC 801ِمْلُح الطَّعاِم

ºC2467 ºC 660اأْلَُلِمنْيوُم

ُة ºC2155 ºC 961اْلِفضَّ
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بِاْستِْمراِر  ااِلْرتِفاِع  في  َتْسَتِمرُّ  ال  لِكنَّها  َتْسخينِها،  ِعنَْد  ْلَبِة  الصُّ ِة  اْلمادَّ َحراَرِة  َدَرَجُة  َتْرَتِفُع 
إِلى  ْلَبِة  الصُّ اْلحاَلِة  ِمَن  ِل  بِالتََّحوُّ َوَتْبَدُأ  ِة،  اْلمادَّ َحراَرِة  َدَرَجُة  َتْثُبُت  ُمَعيٍَّن  َحدٍّ  َفِعنَْد  التَّْسخيِن؛ 

اْلحاَلِة الّساِئَلِة، في ما ُيْعَرُف بَِدَرَجِة ااِلْنِصهاِر. 

ْلَبِة إِلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة، َوَتْسَتِمرُّ َعَمِليَُّة  ُل ِمَن اْلحاَلِة الصُّ ُة ُكلُّها، َوَتَتَحوَّ َبْعَد َأْن َتنَْصِهَر اْلمادَّ
ُرها َحّتى  ِة الّساِئَلِة َتْرَتِفُع، َفَتَتباَعُد ُجَسْيماُتها َأْكَثَر، َوَيْزداُد َتَبخُّ التَّْسخيِن، َفإِنَّ َدَرَجَة َحراَرِة اْلمادَّ
ُة َجميُعها ِمَن اْلحاَلِة  َل اْلمادَّ َتِصَل إِلى َحدٍّ ُمَعيٍَّن، َفَتْثُبُت َدَرَجُة اْلَحراَرِة، َوَتَظلُّ ثابَِتًة إِلى َأْن َتَتَحوَّ

ِة، في ما ُيْعَرُف بَِدَرَجِة اْلَغَلياِن. الّساِئَلِة إِلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: َكْأٌس باِلستيِكيٌَّة َأْو َوَرِقيٌَّة، 
، َمْصَدُر  باٌت ِمَن اْلَجليِد، ميزاٌن إِلِْكترونِيٌّ ُمَكعَّ

.) ْمِس، َأْو ِمْصباٌح َكْهَرباِئيٌّ ُة الشَّ َحراَرٍة )َأِشعَّ

باِت اْلَجليِد اْنِصهاُر ُمَكعَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
بِالتَّنْسيِق َمَع ُمَعلِّمي، َأْعَمُل في َمْجموَعٍة،   1

َوَأْختاُر ِمنَْطَقًة َقريَبًة ِمْن نافَِذِة اْلُمْخَتَبِر.
باِت اْلَجليِد في  َأقيُس: َأَضــُع َبْعَض ُمَكعَّ  2

ُن ُكَتَلها. اْلَكْأِس، ُثمَّ ُأَدوِّ
ُع: َهـْل َسَتْبقى ُكَتُلها َبْعـَد اْنِصهـــاِر  َأَتَوقَّ  3

اْلَجليِد ثابَِتًة َأْم َتَتَغيَُّر؟
إِلى  َأْنُقُلها  ُثمَّ  اْلَكـْأَس،  ُأَغّطي  ُأالِحُظ:   4

َمكاٍن ُمْشِمٍس، َأْو ُأَسلِّـــُط َعَلْيها َضـْوَء 
اْلِمْصبـــاِح اْلَكْهَربــاِئيِّ َحّتى َتنَْصــــِهَر 
َل إِلى ماٍء ساِئٍل. باُت اْلَجليِد، َوَتَتَحوَّ ُمَكعَّ
ُن ُكْتَلَة اْلَكـْأِس  َأْجَمـــُع اْلَبيـــاناِت: ُأَدوِّ  5

َوُمْحَتَوياتِها.
ُر اْلَبيـــاناِت: َأِصُف ُكْتَلـَة اْلَكــــْأِس  ُأَفسِّ  6

َوُمْحَتَوياتِها َقْبَل ااِلْنِصهاِر َوَبْعَدُه.
َأْسَتنْتِـــُج: َهـــْل َتْثُبُت ُكْتـــَلُة اْلَكــْأِس   7

َوُمْحَتَوياتِها في َأْثناِء التََّغيُّراِت اْلفيزياِئيَِّة؟ 
ُم اْستِنْتاجي. ُأَدعِّ

ْلُت إَِلْيِه. َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالئي في ما َتَوصَّ  8 ِد. ُق: ُأقاِرُن َبْيَن ااِلْنِصهاِر َوالتََّجمُّ  َأَتَحقَّ

َأّمــا ِعنَْدما َتنَْخِفُض َدَرَجــُة َحـــراَرِة 
ِة، َفإِنَّ ُجَسْيماتِها َتَتقاَرُب َحّتى َتِصَل  اْلمادَّ
إِلى َدَرَجــِة َحــراَرٍة ُمَعيَّنٍَة، َفَتْبـَدُأ ِعنَْدِئٍذ 

حاَلُتها بِالتََّغيُِّر. 

ٍة ساِئَلٍة َتنَْخِفُض  َفَمَثاًل، ِعنَْد َتْبريِد مادَّ
ااِلْنِخفاِض  في  َوَتْسَتِمرُّ  َحراَرتِها،  َدَرَجُة 
ا ُمَعيَّنًا،  بِاْستِْمراِر التَّْبريِد إِلى َأْن َتِصَل َحدًّ
َفَتْثُبُت َدَرَجُة اْلَحراَرِة، َوَتَظلُّ ثابَِتـــًة َحّتى 
الّساِئَلِة  اْلحـــاَلِة  ِمَن  ُكلُّها  ُة  اْلمادَّ َل  َتَتَحوَّ
ْلَبِة، في ما ُيْعَرُف بَِدَرَجِة  إِلى اْلحاَلـــِة الصُّ

ِد. التََّجمُّ

ٌر َتَبخُّ
اْنِصهاٌر

َمُن  الزَّ
)min(

)C( َدَرَجُة اْلَحراَرِة

5
4

3
2

1

ُل الّصوَرَة أََتَأمَّ

ِة ِعنَْدما  ماذا َيْحُدُث لَِدَرَجِة َحراَرِة اْلمادَّ
َتَتَغيَُّر حاَلُتها اْلفيزياِئيَُّة؟
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ِة َواْنكِماُشها ُد اْلمادَّ َتَمدُّ
َتَغيُِّر  ِمْن  النّاتُِج  اْلَحْجِم  ااِلْزِدياُد في  َدَرَجِة َحراَرتِها، َوهذا  اْرتِفاِع  ِعنَْد  ِة  اْلمادَّ َحْجُم  َيْزداُد 
ِعنَْد  ِة  اْلمادَّ َحْجُم  َوَيِقلُّ   .)Thermal expansion( اْلَحراِريَّ  َد  التََّمدُّ ُيَسّمى  َحراَرتِها  َدَرَجِة 
ُيَسّمى  َحراَرتِها  َدَرَجِة  َتَغيُِّر  ِمْن  النّاتُِج  اْلَحْجِم  في  النُّْقصاُن  َوهذا  َحراَرتِها،  َدَرَجِة  اْنِخفاِض 

.)Thermal shrinkage( َّااِلْنِكماَش اْلَحراِري

ُة َوَتنَْكِمُش بِصوَرٍة َأْكَبَر  ُد اْلَموادُّ اْلغاِزيَّ ُد؛ إِْذ َتَتَمدَّ َتْخَتِلُف اْلَموادُّ ِمْن َحْيُث ااِلْنِكماُش َوالتََّمدُّ
ْلَبِة.  ُد اْلَموادُّ الّساِئَلُة َوَتنَْكِمُش بِصوَرٍة َأْكَبَر ِمَن اْلَموادِّ الصُّ ِمَن اْلَموادِّ الّساِئَلِة، في حيِن َتَتَمدَّ

ِمَن اأْلَْمثَِلِة الّشاِئَعِة َعلى ذلَِك، ِمْقياُس َدَرَجِة اْلَحراَرِة؛ َفِعنَْدما َأَضُع هذا اْلِمْقياَس في َوَسٍط 
ُد، َوَيْرَتِفُع ُمْسَتواها َعلى التَّْدريِج، َفَأقيُس بِذلَِك َدَرَجَة  تي داِخَلُه َتَتَمدَّ َة الّساِئَلَة الَّ ساِخٍن، َفإِنَّ اْلمادَّ

َحراَرِة هذا اْلَوَسِط. َأّما إِذا َوَضْعُتُه في 
تي  َة الّساِئَلَة الَّ َوَســٍط باِرٍد، َفإِنَّ اْلمادَّ
داِخَلُه َتنَْكــِمُش، َوَينَْخِفـُض ُمْسَتواها 
َعـلى التَّــْدريِج، َفَأقيُس بِذلَِك َدَرَجَة 

َحراَرِة هذا اْلَوَسِط.

ِة  شاَرُة إِلى َأنَّ ُكْتَلَة اْلمادَّ َتْجُدُر اإْلِ
ِدها َأِو اْنِكماِشها،  ال َتَتَغيَُّر ِعنْــَد َتَمــدُّ

َزْيٌت َنباتِيٌّ ساِئٌل، َدَرَجُة َوإِنَّما َتَظلُّ ثابَِتًة.
ٌة. َحراَرتِِه عاِديَّ

َزْيٌت َنباتِيٌّ اْنَكَمَش َنتيَجَة 
َدِة الثَّاّلَجِة. َتْبريِدِه في ُمَجمِّ

اْنِخفاُض َدَرَجِة اْلَحراَرِة

اْنِكماٌش
ٌد َتَمدُّ

ِمْقياُس َدَرَجِة اْلَحراَرِة

اْرتِفاُع َدَرَجِة اْلَحراَرِة

ُل الّصوَرَتْيِن أََتَأمَّ

ْيِت ِعنَْد  ُأالِحُظ ما َيْحُدُث لُِكْتَلِة الزَّ
َتَغيُِّر حاَلتِهـا اْلفيزياِئيَّـِة ِمَن الّساِئَلِة 

ْلَبِة. إِلى الصُّ

ِد َوااِلْنِكماِش في َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة؟ ُق: َكْيَف ُيْسَتفاُد ِمْن َعَمِليََّتِي التََّمدُّ  َأَتَحقَّ
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َدِة؟ ئيَسُة: ماذا َيْحُدُث لِْلماِء ِعنَْد َوْضِعِه في َكْأٍس بِاْلُمَجمِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

ناتِها:  )............(.  ِة َوُمَكوِّ َتَغيُّـٌر ُيَؤّدي إِلى َتْغييِر َشْكِل اْلِجْسِم ِمْن دوِن َتْغييِر َنْوِع اْلمادَّ  
ٍة ُمباَشَرًة ِمْن دوِن ُمروِرها بِاْلحاَلِة الّساِئَلِة: ).............(. ْلَبِة إِلى حاَلٍة غاِزيَّ ِة الصُّ ُل اْلمادَّ َتَحوُّ  

ِة؟ ُر التَّْسخيُن في َحْجِم اْلمادَّ ُح َكْيَف ُيَؤثِّ 3 ُأَوضِّ

ِة الّساِئَلِة ِعنَْد َتْبريِدها؟ 4 َأْسَتنْتُِج: ماذا َيْحُدُث لُِجَسْيماِت اْلمادَّ

ُد َأْسالُك اْلَكْهَرباِء َبْيَن اأْلَْعِمَدِة بَِحْيُث ال َتكوُن َمْشدوَدًة؟  4 التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا ُتَمدَّ

حيَحَة: 4  َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

ِة ِهَي: تي ُتَمثُِّل ااِلْنِكماَش اْلَحراِريَّ لِْلمادَّ الّصوَرُة الَّ

َوَدْوِرِه  أرخميدس،  َمْبَدَأ  َعْن  فِْقَرًة  َأْكُتُب 
َأماَم  اْلِفْقَرَة  َأْقرُأ  ُثمَّ  اأْلَْجساِم،  َطْفِو  َتْفسيِر  في 

ُزَمالئي.

  ،)25( َأْحَضَر يوُسُف َكْأًسا ُزجاِجيًَّة فيها 
َدِة الثَّاّلَجِة  ِمْن ســاِئٍل ُمَعيٍَّن، ُثمَّ َوَضَعها فــي ُمَجمِّ
َبْعَد  َد الّســاِئُل. َوِعنَْدما قــاَس اْلَحْجَم  َحّتى َتَجمَّ

ُد ِمْقداَر اْنِكماِش  )24.4(. ُأَحدِّ ِد َوَجَدُه  التََّجمُّ
الّساِئِل.

َمَعَمَع ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ َمَعَمَع اْلُعلَماِءاْلُعلَماِءاْلُعلوُماْلُعلوُم
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اْلَغّواصاُت

ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ
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ْفُو َعلى َسْطِحِه، َوَكذلَِك  ٌة ُيْمِكنُها اْلَغْوُص َتْحَت َسْطِح اْلماِء، َوالطَّ الَغّواَصُة َسفينٌَة خاصَّ
ٍة َعلى نِطاٍق واِسٍع في  َل َمرَّ ُل َواْلَحَرَكُة َتْحَت َسْطــِح اْلمــاِء. اْسُتْعــِمَلِت اْلَغّواَصُة َأوَّ التَّنَقُّ
ٍة، َوِهَي ُتْسَتْعــَمُل اْلَيْوَم بَِوْصِفها آَلًة ِقتالِيًَّة  َأْثناِء اْلَحْرِب اْلعـاَلِميَِّة اأْلولى؛ أِلَْغــراٍض َعْسَكِريَّ
َوِل اْلُعْظمى. َأّما اْلَغــّواصاُت َغْيُر اْلَحــْربِيَِّة َفُتْسَتْعَمُل أِلَْغراِض  ِة لِلدُّ َرئيَسًة في ِسالِح اْلَبْحِريَّ

. اْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ

ْحصاءاِت عاِم 1996م،   توَجــُد َأْيًضا َغّواصــاٌت ُتْسَتْعَمـُل أِلَْغـراٍض ِسياِحيٍَّة؛ َفَوْفًقا إِلِ
ياَحِة. َوفي اآْلِوَنِة اأْلَخيَرِة، ُصنَِعْت  ًة في َمجــاِل السِّ اْسُتْعِمــَلْت َأْكَثُر ِمْن 50 َغّواَصًة خاصَّ
ُم فيها آلِيًّا َعْن ُبْعٍد، ِمْن دوِن ُوجوِد طاِقِم َبّحاَرٍة لِِقياَدتِها؛ إِْذ ُيْسَتْعَمُل  َغّواصاٌت ُيْمِكُن التََّحكُّ
ٍة  ا، َوبِخاصَّ ُر ِمَن اْلَغّواصاِت أِلَْغراِض اْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ في اْلِمياِه اْلَعميَقِة ِجدًّ هذا النَّْوُع اْلُمَتَطوِّ
في َمجاِل التَّنْقيِب َعِن النَّْفِط، َأْو حيَن ُيَمثُِّل اْلُعْمُق َمْصــَدَر َخَطٍر َعلى َسالَمِة طــاِقِم اْلَبّحاَرِة.

ْنَتْرنِـْت َعـْن َمْبـَدأِ َعَمـِل اْلَغّواصـاِت، َوَمجـاالِت اْسـتِْعماالتِها  َأْبَحـُث فـي َشـَبَكِة اإْلِ
اْلُمْخَتِلَفـِة فـي اْلَحيـاِة.

62



اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  1

ِة: )..............(. ٍد ِمَن اْلمادَّ ِمْقداُر اْلُكْتَلِة اْلَمْوجوَدِة في َحْجٍم ُمَحدَّ  
ُر في اْلِجْسِم، َفَتْدَفُعُه إِلى اأْلَْعلى ِعنَْد َوْضِعِه في ساِئٍل َأْو غاٍز: ).............(. ٌة ُتَؤثِّ ُقوَّ  

ِة النّاتُِج ِمْن َتَغيُِّر َدَرَجِة َحراَرتِها: )..............(. النُّْقصاُن في َحْجِم اْلمادَّ  
ِة إِلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة: )..............(. ِة ِمَن اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ ُل اْلمادَّ َتَحوُّ  

تي َتْحُدُث لِْلَمــوادِّ في اْلُمَخطَِّط اآْلتي، َوذلَِك بِِكتاَبِة اْسِم اْلَعَمِليَِّة  ُد اْلَعَمــِلّياِت الَّ ُأَحدِّ  2

ْقِم: اْلُمناِسَبِة َبَداًل ِمَن الرَّ

ْمُع َأِم  َتْيِن في َجْدَوِل اْلَبياناِت اآْلتي َتْطفو َعلى اْلماِء: الشَّ َأْسَتْعِمُل اْلَجْدَوَل: َأيُّ اْلمــادَّ  3

ُح إِجاَبتي. ُهما َتْغَرُق؟ ُأَوضِّ ُة؟ َأيُّ اْلِفضَّ

)gm/cm3( ِِّقَيُم اْلَكثاَفِة لَِبْعِض اْلَمواد
0.93 ْمُع الشَّ

1 اْلماُء
10.5 ُة اْلِفضَّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

ٌة ُصْلَبٌة ٌة ساِئَلٌةمادَّ ٌةمادَّ ٌة غاِزيَّ مادَّ

1

2

5

3

4
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َتْقومُي اْلَداِء

تي ُتْسَتْعَمُل لِِقياِس َدَرَجِة َحراَرِة اْلِجْسِم. ْنَتْرنِْت َعْن َأْنواِع َمقاييِس اْلَحراَرِة الَّ  َأْبَحُث في َشَبَكِة اإْلِ
، ال   َأْحُصُل َعلى ِمْقياِس َدَرَجِة َحراَرٍة ُكحولِيٍّ ِمْن ُمَعلِّمي، ُثمَّ ُأْمِسُكُه ِمْن َطَرفِِه اْلُعْلِويِّ

ُه َنْحَو اأْلَْسَفِل َقلياًل، ُمالِحًظا ُمْسَتوى الّساِئِل داِخَلُه. ، ُثمَّ َأُهزُّ يِّ ِمْن َطَرفِِه اْلِفِلزِّ
ُنها.  َأْقَرُأ َدَرَجَة اْلَحراَرِة ِعنَْد ُمْسَتوى الّساِئِل، َوَأقيُس ُكْتَلَتُه، ُثمَّ ُأَدوِّ

َة َدقيَقٍة واِحَدٍة. يَّ َتْحَت إِْبطي ُمدَّ ، ُثمَّ َأَضُع َرْأَسُه اْلِفِلزِّ  ُأْمِسُك اْلِمْقياَس ِمْن َطَرفِِه اْلُعْلِويِّ
ًة ُأْخرى، ُثمَّ ُأْخِرُجُه ِمْن َتْحِت إِْبطي، ُمالِحًظا ما   ُأْمِسُك اْلِمْقياَس ِمْن َطَرفِِه اْلُعْلِويِّ َمرَّ

َحَدَث لِلّساِئِل داِخَلُه.
ًة ُأْخرى حااًل. ُن اْلِقراَءَة اْلَجديَدَة، ُثمَّ َأقيُس اْلُكْتَلَة َمرَّ  ُأَدوِّ

 ماذا َحَدَث لِلّساِئِل اْلَمْوجوِد داِخَل ِمْقياِس َدَرَجِة اْلَحراَرِة؟
 ماذا َحَدَث لُِكْتَلِة ِمْقياِس َدَرَجِة اْلَحراَرِة َبْعَد إِْخراِجِه ِمْن َتْحِت إِْبطي؟ 

 ماذا َأْسَتنْتُِج ِمْن ذلَِك؟
ْلُت إَِلْيِه. ِة ااِلْستِنْتاِج الَّذي َتَوصَّ ِم لِلتََّثبُِّت ِمْن ِصحَّ  َأْسَتعيُن بِاْلُمَعلِّ

ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ  ُأشاِرُك ُزَمالئي في النَّتاِئِج الَّ

ِة َوَدَرَجِة َحراَرتِها؟ ُح: ما اْلَعالَقُة َبْيَن َحْجِم اْلمادَّ ُأَوضِّ  4

ٌة  َأْسَتنْتُِج: لِماذا َيْطفو قاِرُب َصْيٍد َكبيُر اْلَحْجِم َعلى َسْطِح اْلماِء، َوَتْغَرُق ِصنّاَرٌة َحديِديَّ  5

َصغيَرُة اْلَحْجِم؟
. ، َوااِلْنِكماِش اْلَحراِريِّ ِد اْلَحراِريِّ ُد َبْعَض التَّْطبيقاِت اْلَعَمِليَِّة لُِكلٍّ ِمَن التََّمدُّ ُأَعدِّ  6

فِّ َتكوُن إِجاَبُتُه التَّساِمَي. َأْطَرُح ُسؤااًل َعلى ُزَمالئي في الصَّ  7
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اْلَحَرَكةُ َوالطّاقَةُ اْلَحَرَكةُ َوالطّاقَةُ 

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

اْلَوْحَدُة

َقْد َتْمَتلُِك اأْلَْجساُم طاَقًة َحَركِيًَّة، َأْو طاَقَة َوْضٍع، َأْو كَِلْيِهما.
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ْرَعُة. ْرُس )1(: السُّ الدَّ

ْرُس )2(: الّطاَقُة اْلميكانيكِيَُّة. الدَّ
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قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

ْرشاِديَّةُ َحَرَكةَ اْلَمْرَكباِت َعلى  ْرشاِديَّةُ َحَرَكةَ اْلَمْرَكباِت َعلى َكْيَف تَْضبِطُ اللَّْوحاُت اْلِ َكْيَف تَْضبِطُ اللَّْوحاُت اْلِ
يَّةُ ااِلْلتِزاِم بِها؟  يَّةُ ااِلْلتِزاِم بِها؟ الطُُّرِق؟ ما أََهمِّ الطُُّرِق؟ ما أََهمِّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
بَِطَرِف  َة  يَّ اْلِفِلزِّ اْلُكــَرَة  َأْربِــُط  َنموَذًجا:  َأْعَمُل   1

اْلَخْيِط، ُثمَّ ُأَعلُِّق الطَّــَرَف اآْلَخَر َعلى اْلحاِمِل 
)ُيَسّمى هذا النَّموَذُج اْلَبنْدوَل اْلَبسيَط(. 

ُد َأنَّ  َأَضُع اْلَبنْدوَل على طاِوَلــٍة ُمْرَتِفَعٍة، َوَأَتَأكَّ  2

كوِن.  اْلُكَرَة في َوْضِع السُّ
ُب: َأْسَحُب اْلُكَرَة جانًِبا، ُثمَّ َأقيُس اْرتِفاَعها  3  ُأَجرِّ

بِاْلِمْسَطَرِة، ُثمَّ ُأْفِلُتها.  
ُأالِحُظ َحَرَكَة اْلُكَرِة، َوَأْرُسُم َشْكاًل ُمناِسًبا ُيَمثُِّل   4

ْكِل  ُن ُمالَحظاتي َعلى الشَّ َمساَر اْلَحَرَكِة، ُثمَّ ُأَدوِّ
الَّذي َرَسْمُتُه. 

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

اْلَحَرَكةُ َوالطّاقَةُ

ٌة َصغيَرٌة ذاُت َحَلَقٍة، َخْيٌط  يَّ ُكَرٌة فِِلزِّ
ِمَن النّايلوِن، حاِمٌل، ِمْسَطَرٌة.  

تي َأْجَمُعها لِْلِجاَبِة َعْن َأْسِئَلٍة، َأْو َحلِّ َمْسَأَلٍة ما. َتْحليُل اْلَبياناِت: َأْسَتْعِمُل اْلَمْعلوماِت الَّ

ُر التَّْجِرَبَة  َأْضبُِط اْلُمَتَغيِّراِت: ِعنَْد َسْحِب اْلُكَرِة إِلى اْرتِفاٍع َأْعلى ُثمَّ إِْفالتِها، ماذا ُأالِحُظ؟ ُأَكرِّ  5

بَِسْحِب اْلُكَرِة إِلى اْرتِفاعاٍت ُمْخَتِلَفٍة ُثمَّ إِْفالتِها.
َأْسَتنْتُِج: ما َأَثُر ِزياَدِة اْرتِفاِع اْلُكَرِة في َحَرَكتِها؟ ُأَعبُِّر َعِن النَّتيَجِة بُِرسوماٍت ُمناِسَبٍة.   6

ُع: َهْل َتْمِلُك اْلُكَرُة طاَقًة ِعنْــَد ُنْقَطِة اْلبِداَيِة؟ َهْل َتْمِلُك طاَقًة في َأْثناِء َحَرَكتِها؟ في َأيِّ  َأَتَوقَّ  7

اْلَمواِقِع َتكوُن ُسْرَعُتها َأْكَبَر؟ 
َمِن. َهْل َتْسَتِمرُّ اْلُكَرُة في اْلَحَرَكِة َأْم َتَتَوقَُّف في نِهاَيِة اْلَمطاِف؟   ًة ِمَن الزَّ ُأالِحُظ: ُأراِقُب اْلُكَرَة ُمدَّ  8

ْلُت إَِلْيِه.  َأَتواَصُل َمَع ُزَمالئي، َوُأشاِرُكُهْم في ما َتَوصَّ  9
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ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
ْسِم اْلَمساَفَة اْلَمْقطوَعَة   ُتَمـثُِّل ُسـْرَعُة اجْلِ
.)m/s( لُِكلِّ َوْحَدِة َزَمٍن، َوُتقاُس بَِوْحَدِة

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
   .)Speed( َعُة ْ الرسُّ  

.)Constant Speed(  َعُة الّثابَِتُة ْ الرسُّ  

1 ْرُس ْرُسالدَّ ْرَعُةالدَّ ْرَعُةالسُّ السُّ

ْرَعُة السُّ
اْلُمَتسـابِقوَن  َينَْطِلـُق  اْلَجـْرِي،  ِسـباِق  فـي 
َنْفَسـها  اْلَمسـاَفَة  َوَيْقَطعـوَن  اْلبِداَيـِة،  ِمـْن َخـطِّ 
لِْلُوصـوِل إِلـى َخـطِّ النِّهاَيـِة، َوَيفـوُز َأْسـَرُعُهُم 
َزَمـٍن.  َأَقـلِّ  فـي  ـباِق  السِّ َمسـاَفَة  َيْقَطـُع  الَّـذي 
تـي  َوُيْمِكـُن َمْعِرَفـُة ُسـْرَعتِِه بِِقْسـَمِة اْلَمسـاَفِة الَّ

اْلُمْسـَتْغَرِق. َمـِن  الزَّ َعلـى  َقَطَعهـا 

68



�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�

اْلَمسـاَفَة   )speed( ـْرَعُة السُّ ُتَمثِّـُل 
َمـِن.  اْلَمْقطوَعـَة فـي َوْحـَدِة الزَّ

ْرَعُة =   اْلَمساَفَةالسُّ
َمِن الزَّ

ْمِز )v( ، َوُيْرَمُز  ْرَعِة بِالرَّ ُيْرَمُز إِلى السُّ
َمُن َفُيْرَمُز  ْمِز )s(. َأّما الزَّ إِلى اْلَمساَفِة بِالرَّ

.)t( ْمِز إَِلْيِه بِالرَّ

موِز: َوُتْكَتُب هِذِه اْلَعالَقُة بِالرُّ
           = s

t
v  

ــْرَعُة بَِوْحَدِة اْلِمْتِر لُِكلِّ   ُتقاُس السُّ
 .)m/s( بِاْلَحْرَفْيِن  إَِلْيهــا  َوُيْرَمُز  ثانَِيٍة، 
ــْرَعِة  ُيْمِكــُن َأْيًضــا التَّْعبيــُر َعِن السُّ
بَِوَحــداٍت ُأْخرى. َفَمَثاًل، ُيشــيُر َعّداُد 
ْرَعِة بَِوْحَدِة   ّياَرِة إِلى السُّ ْرَعِة في السَّ السُّ

  .)km/h( اْلكيلوِمْتِر لُِكلِّ ساَعٍة

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َشريٌط الِصٌق، ساَعُة َتْوقيٍت، ِمْتُر ِقياٍس.

ُذ النَّشاَط في ساَحِة اْلَمْدَرَسِة. َمْلحوَظٌة: ُأَنفِّ

ْرَعة ِحساُب السُّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ُد َعلى اأْلَْرِض ُنْقَطَة بِداَيِة اْلَحَرَكِة َوُنْقَطَة  ُأَحدِّ  1

ريِط الاّلِصِق. نِهاَيتِها بِاْستِْعماِل الشَّ
َمَن الاّلِزَم لَِقْطــِع اْلَمســاَفِة ماِشًيا  َأقيُس الـزَّ  2

)ُأحاِوُل َأْن َأْقَطَع اْلَمساَفَة بُِسْرَعٍة ثابَِتٍة(.
ُن النَّتاِئَج في َجْدَوٍل.  ُأَدوِّ  3

ُر التَّْجِرَبَة بَِقْطِع اْلَمساَفِة َبْيَن النُّْقَطَتْيِن َوَأنا  ُأَكرِّ  4

َأْرُكُض.
ُد َعلى اأْلَْرِض َمســــاَفًة َأْكَبَر،  ُب: ُأَحــدِّ ُأَجرِّ  5

ُر اْلُخْطَوَة )2(. ُثمَّ ُأَكرِّ
ْدُتها  تي َحدَّ ُر التَّــْجِرَبَة بَِقْطــِع اْلَمسـاَفِة الَّ ُأَكرِّ  6

في اْلُخْطَوِة )5( َوَأنا َأْرُكُض.
َأْحُسُب ُسْرَعتي في ُكـلِّ حاَلٍة؛ بِِقْسَمِة اْلَمساَفِة   7

َمِن. َعلى الزَّ
ُأقاِرُن ُسْرَعتي مـاِشًيا بِـُسْرَعتي راِكًضا ِعنَْدما   8

َقَطْعُت اْلَمساَفَة َنْفَسها. 
ُأقاِرُن ُسْرَعتي بُِسْرَعِة ُزَمالئي.   9 ّياَرِة ِعنَْد  ُيْمِكُن لِلّساِئِق َمْعِرَفُة ُسْرَعِة السَّ

ْرَعِة. َأيِّ َلْحَظٍة  بُِمالَحَظِة َعّداِد السُّ
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ْرَعُة  َمِن. َوَتْعني السُّ ًة ِمَن الزَّ في َأْثناِء اْلَحَرَكِة، ُيْمِكُن لِْلِجْسِم َأْن ُيحافَِظ َعلى ُسْرَعتِِه ثابَِتًة ُمدَّ
الّثابَِتُة )constant speed( َأنَّ اْلِجْسَم َيْقَطُع َمسافاٍت ُمَتساِوَيًة في َأْزِمنٍَة ُمَتساِوَيٍة.

َة  ْرَعِة ُمدَّ ّياَرُة بِهِذِه السُّ تي َتْقَطُعها السَّ ُق:  َتسيُر َسّياَرٌة بُِسْرَعِة m/s )12(. ما اْلَمساَفُة الَّ  َأَتَحقَّ
s )60(؟   

ِمثاٌل:
 ،)25(  min في   )2(  km َمساَفَة َأْحَمُد  َمشى  اْلَمْشِي.  ِرياَضَة  َوَعِليٌّ  َأْحَمُد  ُيماِرُس   

؟  ُهما األَْسَرُع: َأْحَمُد َأْم َعِليٌّ َوَمشى َعِليٌّ َمساَفَة km )3( في min )30(. َأيُّ

: اْلَحلُّ
 لَِمْعِرَفِة اأْلَْسَرِع، َيَتَعيَُّن إيجاُد ُسْرَعِة ُكلٍّ ِمنُْهما بِاْستِْعماِل اْلَعالَقِة اآْلتَِيِة:

ْرَعُة =   اْلَمساَفَةالسُّ
َمِن الزَّ

 

  = s
t

v  

    = 0.08km/min
2km

25min
ُسْرَعُة َأْحَمَد:

   = 0.1km/min
3km

30min
: ُسْرَعُة َعِليٍّ

إَِذْن: َعِليٌّ ُهَو اأْلَْسَرُع.

20 m 20 m 20 m 20 m

t = 0 s t = 1.0 s t = 2.0 s t = 3.0 s t = 4.0 s

ُك بُِسْرَعٍة ثابَِتٍة ِمْقداُرها  ّياَرُة َمساَفَة  m )20( في ُكلِّ ثانَِيٍة؛ لِذا، َفهــَِي َتَتَحرَّ َتْقَطُع هِذِه السَّ
 .)200( m َفإِنَّها َسَتْقَطُع َمساَفَة ،)10( s َة ْرَعِة ُمدَّ َكْت بِهِذِه السُّ m/s )20(. َوفي حاِل َتَحرَّ
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ُتَبيُِّن  جــوانِبِها  على  ُمَثبََّتًة  َلــْوحاٍت  اْلخــاِرِجيَِّة  الطُُّرقاِت  َعلى  اْلُمســافِروَن  ُيشــاِهُد 
َيَة لِْلُوصوِل إِلى اْلَمكاِن الَّذي َيْقِصدوَنُه.  اْلَمساَفَة اْلُمَتَبقِّ

بَِسّياَرٍة َتسيُر  ُكنُْت ُمسافًِرا  إِذا  َفَمَثاًل،  ْرَعِة.  َوالسُّ اْلَمساَفِة  بَِمْعِرَفِة  ْحَلِة  الرِّ ُيْمِكُن إيجاُد زمِن 
بِِقْسَمِة  َمَن  الزَّ َأِجُد  َفإِنَّني  اْلَبترا،  َمدينَِة  ِمْن   )100(  km ُبْعِد  َعلى  َوُكنُْت   ،)80(  km/h بُِسْرَعِة 

ْرَعِة. اْلَمساَفِة َعلى السُّ

َمُن = اْلَمساَفَةالزَّ
ْرَعِة السُّ

  = s
v

t  
 
t =

 
= 1.25 h100 km

80 km/h   

َيِة لِْلُوصوِل إىِل اْلَمكاِن اْلَمْقصوِد. ْوَحُة َمْعلوماٍت َعِن اْلَمساَفِة اْلُمَتَبقِّ َتْعِرُض هِذِه اللَّ

َعُتها km/h )100(، َوَأكوُن َعىل ُبْعِد km )150( ِمْن َمدينَِة  ُق: ِعنَْدما ُأسافُِر بِحافَِلٍة ُسْ  َأَتَحقَّ
اْلَعَقَبِة ِعنَْد الّساَعِة اْلواِحَدِة َوالنِّْصِف ُظْهًرا، َفَكْم َسَتكوُن الّساَعُة )َتْقريًبا( حنَي َأِصُل هِذِه اْلَمدينََة؟ 
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ْرَعِة؟ ما َوْحَدُة ِقياِسها؟  ئيَسُة: ما اْلَمْقصوُد بِالسُّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

َمِن: )...............(. اْلَمساَفُة اْلَمْقطوَعُة في َوْحَدِة الزَّ  
إِذا َقَطَع ِجْسٌم َمسافاٍت ُمَتساِوَيًة في َأْزِمنٍَة ُمَتساِوَيٍة، َفإِنَّ ُسْرَعَتُه: )...............(.   

 .)3( h في )240( km َأْحُسُب ُسْرَعَة َسّياَرٍة َقَطَعْت َمساَفَة  3

4 ُأقاِرُن: َتْرُكُض عاِئَشُة بُِسْرَعِة m/s )5(، َوَتْرُكُض َسْلمى قاطَِعًة َمساَفَة m )10( في ثانَِيَتْيِن. 

ْرَعِة َنْفِسها؟  ُهما َأْسَرُع؟ َهْل َتْرُكضاِن بِالسُّ َأيُّ
َطريٍق  َعلى  ْيُر  السَّ ثابَِتٍة:  بُِسْرَعٍة  َتسيَر  َأْن  ّياَرِة  لِلسَّ ُيْمِكُن  اْلحاَلَتْيِن  َأيِّ  في  النّاِقُد:  التَّْفكيُر   5

ُر إِجاَبتي.  َرئيِسيٍّ خاِرِجيٍّ َأْم َعلى شاِرٍع داِخَل اْلَمدينَِة؟ ُأَفسِّ
تي َيْقَطُعها  حيَحَة: إِذا ساَر ِقطاٌر بُِسْرَعِة km/h )300(، َفإِنَّ اْلَمساَفَة الَّ َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  6

في min )30( بَِوْحَدِة km ِهَي:
 أ. 10                ب. 150              جـ.  9000             د. 0.1 

نِظاٍم  اْلَحديَثُة بُِوجوِد  ّياراُت  َتْمتاُز السَّ
 cruise control( ْرَعِة َد السُّ ُيَسـّمى ُمَحـدِّ
ْنَتْرنِْت َعْن  system(. َأْبَحُث في َشَبَكِة اإْلِ

هذا النِّظاِم، ُثمَّ َأْكُتُب َتْقريًرا َعْن ذلَِك، ُثمَّ 
َأْقَرُأُه َأماَم ُزَمالئي. 

َمَعَمَع َمَعَمَعالتِّْكنولوجياالتِّْكنولوجيااْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ
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ــْكِل اآْلتـي الَّذي ُيَبيُِّن  ُمْسَتعينًا بِالشَّ
ْرَعــَة اْلُقْصـوى لَِحَيواناٍت ُمْخَتِلَفٍة،  السُّ
تي َتْقَطُعهــــا هِذِه  َأْحُسُب اْلَمســـاَفَة الَّ

 .)15( min اْلَحَيواناُت في

اْلَفْهُداْلِحصاُناْلِقطُّاْلفيُلاْلَفْأُر

)k
m
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ُة )

ْرَع
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ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
ُتَمثُِّل الّطــاَقُة اْلَحــَرِكيَُّة َوطاَقُة 

اْلَوْضِع َشْكَلْيِن لِلّطاَقِة.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
 الّطاَقُة اْلََرِكيَُّة

.)Kinetic Energy(
 طاَقُة اْلَوْضِع

.)Potential Energy(

 الّطاَقُة امْليكانيِكيَُّة  
.)Mechanical Energy(

الّطاَقُة اْلَحَركِيَُّة 
َيْمَتِلُك ِجْسمي طاَقًة َحَرِكيًَّة ِعنَْدما َأْمشي، َوَتْزداُد هِذِه 
 )Kinetic Energy( الّطاَقُة حيَن َأْرُكـُض. الّطـاَقُة اْلَحَرِكيَُّة

َكُة. َشْكٌل ِمْن َأْشكاِل الّطاَقِة َتْمَتِلُكُه اأْلَْجساُم اْلُمَتَحرِّ

طاَقٌة  َلـَدْيها  الّشــاِرِع  َعلى  َكُة  اْلُمَتَحرِّ اْلَمْرَكبــاُت 
َمْرَكَبٍة  ِمْن  َيْخَتِلُف  الّطـاَقِة  ِمْقـداَر هِذِه  َولِكنَّ  َحـَرِكيٌَّة، 
َفالّشاِحنَُة  َوُكْتَلتِها.  اْختاِلِف ُسْرَعتِها  بَِسَبِب  ُأْخرى  إِلى 
ُمقاَرَنًة  اْلَحَرِكيَِّة  الّطاَقِة  ِمَن  َأْكَبَر  َقْدًرا  َتْمَتِلُك  -َمَثاًل- 
ُك َسّياَرتاِن  ْرَعِة َنْفِسها. َوِعنَْدما َتَتَحرَّ ُك بِالسُّ بَِسّياَرٍة َتَتَحرَّ
تي  الَّ ّياَرِة  لِلسَّ اْلَحَرِكيََّة  الّطاَقَة  َفإِنَّ  َنْفُسها،  اْلُكْتَلُة  َلُهما 
اْلَحَرِكيَِّة  الّطاَقِة  ِمَن  َأْكَبَر  َتكوُن  َأْكَبَر  بُِسْرَعٍة  ُك  َتَتَحرَّ

ّياَرِة الّثانَِيِة. لِلسَّ
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2 ْرُس ْرُسالدَّ ُةالدَّ ُةالّطاَقُة اْلميكانيِكيَّ الّطاَقُة اْلميكانيِكيَّ

تي َيْعَتِمُد َعَلْيها ِمْقداُر الّطاَقِة اْلََرِكيَِّة لِِجْسٍم ما؟  ُق: ما اْلَعواِمُل الَّ  َأَتَحقَّ
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طاَقُة اْلَوْضِع  

حــيَن َأْجِلُس ِعنْـَد َأْعـلى اْلـَمْزَلَقــِة، َفـإِنَّ ِجـْسمي َيْخَتِزُن طـاَقًة ُتَســّمى طــاَقَة اْلــَوْضِع 
)Potential Energy(؛ َوِهـَي طـــاَقٌة ُتْخَتَزُن في اْلِجْسِم، َوَتْرَتبُِط بَِمْوِضِعِه.

َصْخَرٌة 

َحَجٌر  

اْلَمْوِضُع الّثاني.

اْلَمْوِضــُع الّثــاني اْرتِفــاُعـُه َأْكَبُر ِمَن 
ِل؛ لِذا َيْزداُد ِمْقداُر  اْرتِفاِع اْلَمْوِضِع اأْلَوَّ
ْفَلِة   طاَقِة اْلَوْضِع اْلُمْخَتَزَنِة في ِجسِم الطِّ

ِعنَْدما َتْصَعُد إِلى اْلَمْوِضِع الّثاني.   

ُل.    اْلَمْوِضُع اأْلَوَّ

ِعنَْد  بَِسَبِب ُوجــوِدها في َمجـــاِل اْلجاِذبِيَِّة اأْلَْرِضيَِّة  الّطاَقَة  َتْكــَتِسُب اأْلَْجســاُم هــِذِه 
َمْوِضٍع ُمْرَتِفٍع َعْن َسْطِح اأْلَْرِض. َوُكلَّما زاَد اْرتِفاُع اْلِجْسِم َعْن َسْطِح اأْلَْرِض زاَد ِمْقداُر طاَقِة 
اْلُمْرَتِفَعُة  ْخَرُة  َفالصَّ اْلِجْسِم؛  ُكْتَلِة  َأْيًضا َعلى  اْلَوْضِع  ِمْقداُر طاَقِة  َيْعَتِمُد  فيِه.  اْلُمْخَتَزَنِة  اْلَوْضِع 

َتْخـَتِزُن طـاَقَة َوْضــٍع َأْكَبَر بَِكــثيٍر ِمْن 
َحـَجٍر َصغيٍر ِعنَْد ااِلْرتِفاِع َنْفِسِه. إَِذْن، 
َيْعَتِمــُد ِمْقـداُر طاَقِة اْلَوْضِع َعلى ُكْتَلِة 

اْلِجْسِم َواْرتِفاِعِه َعْن َسْطِح اأْلَْرِض.
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اِت الّطــاَقِة امْليكــانيِكيَِّة  ُق: َأِصُف َتَغــريُّ  َأَتَحقَّ
لِطِْفٍل  يف َأْثناِء ُنزولِِه َعىل ُلْعَبِة اْلَمْزَلَقِة. 

  في َأْثناِء ُسقوِط اْلُكَرِة َعلى اأْلَْرِض، 
َيَتناَقُص ِمْقداُر طاَقِة اْلَوْضِع اْلُمْخَتَزَنِة 

فيها، َوَتْزداُد طاَقُتها اْلَحَرِكيَُّة.  

الُتها الّطاَقُة اْلميكانيكِيَُّة َوَتَحوُّ
َأْثناِء ُسقوطِها  ِعنَْد النََّظِر إِلى ُكَرٍة في 
ْهِن ُسؤاٌل  َنْحــَو اأْلَْرِض، َقْد َيـِرُد إِلى الذِّ
ــذي َتْمَتِلُكُه  َمفاُدُه: ما َشْكــُل الّطــاَقِة الَّ

اْلُكَرُة َوِهَي في اْلَهواِء؟ 

َحــَرِكيًَّة؛  طاَقـــًة  اْلُكـــَرُة  َتْمَتِلـُك 
َكـٌة، َوَتْمَتِلـُك َأْيًضـا طـــاَقَة  أِلَنَّهـا ُمَتَحرِّ
َوْضٍع؛ َنَظـًرا إِلى اْرتِفاِعها َعـِن اأْلَْرِض. 
ُيْطَلـُق َعلـى َمْجمــوِع الّطاَقـِة اْلَحَرِكيَّـِة 
الّطاَقـِة  اْسـُم  لِْلِجْسـِم  اْلَوْضـِع  َوطاَقـِة 
 .)Mechanical Energy( اْلميكانيِكيَّـِة
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: ُكُتٌب، َشريٌط الِصٌق، ُلْعَبُة 
َسّياَرٍة َصغيَرٍة، َلْوُح َكْرتوٍن، ِمْسَطَرٌة.

الُتها ُة َوَتَحوُّ الّطاَقُة اْلميكانيِكيَّ َنشاٌط

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
لَِعَمِل  اْلِكتاِب  َعلى  اْلَكْرتوِن  َلْوِح  َطَرَف  َأَضُع  ُثمَّ  ُمْسَتٍو،  َسْطٍح  َعلى  اْلُكُتِب  َأَحَد  َأَضُع   1

ريَط الاّلِصَق لَِتْثبيِت الطََّرِف الّثاني ِمْن َلْوِح اْلَكْرتوِن.   ُمْسَتًوى ماِئٍل. َبْعَد ذلَِك َأْسَتْعِمُل الشَّ
كوِن  ُك ِمْن َوْضِع السُّ ّياَرَة ِعنَْد َأْعلى اْلُمْسَتوى اْلماِئِل، ُثمَّ َأْتُرُكها َتَتَحرَّ ُب: َأَضُع السَّ ُأَجرِّ  2

ِمْن دوِن َدْفِعها.
تي  الَّ النُّْقَطِة  إِلى  اْلماِئِل  اْلُمْسَتوى  َأْسَفِل  ِمْن  ّياَرُة  السَّ َتْقَطُعها  تي  الَّ اأْلُُفِقيََّة  اْلَمساَفَة  َأقيُس   3

َتْيِن إِضافِيََّتْيِن.  ُر هِذِه اْلُخْطَوَة َمرَّ َتَتَوقَُّف ِعنَْدها. ُأَكرِّ
النّاتَِج في  ُن  ُأَدوِّ ُثمَّ  اْلَجْمِع َعلى َثالَثٍة،  َأْقِسُم ناتَِج  ُثمَّ  الثَّالَثَة،  اْلِقياساِت  َأْجَمُع  َأْحُسُب:   4

َجْدَوٍل. 
ِل، ُثمَّ  َأْضبُِط اْلُمَتَغيِّراِت: َأزيُد اْرتِفاَع اْلُمْسَتوى اْلماِئِل بَِوْضِع ِكتاٍب آَخَر َفْوَق اْلِكتاِب اأْلَوَّ  5

ّياَرَة َنْفَسها.   ُر اْلُخُطواِت )2(، َو)3(، َو)4(، ُمْسَتْعِماًل السَّ ُأَكرِّ
ًرا اْلُخُطواِت الّسابَِقَة.   َأزيُد اْرتِفاَع اْلُمْسَتوى اْلماِئِل بِإِضاَفِة ِكتاٍب ثالٍِث، ُمَكرِّ  6

ْرُت ُكلَّ ُمحاَوَلٍة  َثالَث َمّراٍت؟ ُل: لِماذا َكرَّ ُأَحلِّ  7

اْلُمْسَتوى  اْرتِفاِع  َتَغيُِّر  ِعنَْد  ّياَرُة  السَّ َتْقَطُعها  تي  الَّ اأْلُُفِقيَُّة  اْلَمساَفُة  َتَتَغيَُّر  َكْيَف  َأْسَتْنتُِج:   8

اْلماِئِل؟  
ّياَرِة؟ ما َأَثُر  َأِصُف: ما َأَثُر ِزياَدِة اْرتِفاِع اْلُمْسَتوى اْلماِئِل في طاَقِة اْلَوْضِع اْلُمْخَتَزَنِة في السَّ  9

ّياَرِة ِعنَْد َأْسَفِل اْلُمْسَتوى؟  ذلَِك في ُسْرَعِة السَّ
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َوْضٍع.  إِلى طاَقِة  اْلَحَرِكيَُّة  الّطاَقُة  ُل  َتَتَحوَّ ِمْثَلما  َحَرِكيٍَّة،  إِلى طاَقٍة  اْلَوْضِع  ُل طاَقُة  َتَتَحوَّ َقْد 
الِت الّطاَقِة اْلميكانيِكيَِّة.    َوُتَعدُّ َحَرَكُة اْلَبنْدوِل َذهاًبا َوإِياًبا َبْيَن َمْوِقَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن ِمثااًل َعلى َتَحوُّ

ِعنَْد هذا اْلَمْوِضِع، َتْخَتِزُن 
اْلُكَرُة َأْكَبَر طاَقِة َوْضٍع، 

َوَتَتَوقَُّف لَِلْحَظٍة، َفَتكوُن 
طاَقُتها اْلَحَرِكيَُّة ِصْفًرا، ُثمَّ 
َتْبَدُأ اْلَحَرَكَة إِلى اأْلَْسَفِل. 

ِعنَْدما َتِصُل اْلُكَرُة إِلى هذا 
اْلَمْوِضِع، َفإِنَّها ال َتْمِلُك 

طاَقَة َوْضٍع، َولِكنَّها َتْمِلُك 
َأْكَبَر طاَقٍة َحَرِكيٍَّة، َفُتْكِمُل 

َحَرَكَتها إِلى اأْلَْعلى.   

َتْخَتِزُن اْلُكَرُة ِعنَْد هذا 
اْلَمْوِضِع َأْكَبَر طاَقِة 

َوْضٍع. َوأِلَنَّها َسَتْبَدُأ 
كوِن؛ َفإِنَّها ال  ِمَن السُّ
َتْمَتِلُك طاَقًة َحَرِكيًَّة.  

في َأْثناِء اْلَحَرَكِة إِلى اأْلَْعلى، 
َتَتناَقُص ُسْرَعُة اْلُكَرِة، 

ُل الّطاَقُة اْلَحَرِكيَُّة  َوَتَتَحوَّ
َتْدريِجيًّا  إِلى طاَقِة َوْضٍع. في َأْثناِء اْلَحَرَكِة إِلى اأْلَْسَفِل، 

ُل طاَقُة اْلَوْضِع اْلُمْخَتَزَنِة في  َتَتَحوَّ
اْلُكَرِة َتدريجيًّا إِلى طاَقٍة َحَرِكيٍَّة. 
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ئيَسُة: ما اْلَمْقصوُد بِالّطاَقِة اْلميكانيِكيَِّة؟  اْلِفْكَرُة الرَّ  1

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ُك: )...............(. طاَقٌة َيْمَتِلُكها اْلِجْسُم اْلُمَتَحرِّ  
طاَقٌة ُمْخَتَزَنٌة في اْلِجْسِم اْلُمْرَتِفِع َعْن َسْطِح اأْلَْرِض: )...............(.  

تي َتْحُكُم ِمْقداَر طاَقِة اْلَوْضِع اْلُمْخَتَزَنِة في اْلِجْسِم.  َأْذُكُر اْلَعواِمَل الَّ  3

ْكِل اْلُمجاِوِر، َتِصُل اْلُكَرُة َأْقصى ُسْرَعٍة ِعنَْد:    حيَحَة:  بِناًء َعلى الشَّ 4  َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

أ. النُّْقَطِة )س(.
ب. النُّْقَطِة )ص(. 

جـ. النُّْقَطِة )هـ(.
د. ُسْرَعُة اْلُكَرِة ُمَتساِوَيٌة ِعنَْد النِّقاِط )س(،

     َو )ص(، َو )هـ( . 

،)Roller coaster( في ُلْعَبِة اأْلُْفُعوانِيَِّة
ُتْكِمــُل اْلَعَرَبُة َحَرَكَتهــا َعلى اْلَمســـــاِر 
الِت الّطاَقــِة  ِج اْعتِمــاًدا َعلى َتَحوُّ اْلُمَتَعرِّ
ْنَتْرنِْت  اْلميكانيِكيَِّة. َأْبـَحُث فــي َشَبَكِة اإْلِ
َعْن هِذِه اللُّــْعَبِة، ُثــمَّ َأْكُتُب فِـــْقَرًة َعـْن 
الِت الّطـــاَقِة  َمْبـَدَأ َعَمِلــها، ُمَبيِّنًا َتَحــوُّ

اْلميكانيِكيَِّة لِْلَعَرَبِة في َأْثناِء َحَرَكتِها.

َدَرَس اْلُعَلماُء َحَرَكَة اْلَبنْدوِل اْلَبسيِط 
ُمنُْذ اْلِقَدِم. َوَقْد َمثََّلْت هِذِه اْلَحَرَكُة َأساًسا 

لِْلَعديِد ِمَن التَّْطبيقاِت.  

ْنَتْرنِــْت َعْن  َأْبَحــُث في َشــَبَكِة اإْلِ
َتْطبيقــاٍت َعَمِليٍَّة َقديَمٍة َوَحديَثٍة ُتْشــبُِه 
اْلَبنْدوَل اْلَبســيَط في َحَرَكتِهــا، ُثمَّ ُأِعدُّ 
التَّْطبيقاِت،  لِهِذِه  ُصَوًرا  َتْحوْي  بِطاقاٍت 

َأْعِرُضها َأماَم ُزَمالئي.  

َمَعَمَع َمَعَمَعاْلِكتابَِةاْلِكتابَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم التّاريِخالتّاريِخاْلُعلوُماْلُعلوُم

س

ص
هـ
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ِركاُت  ياضاِت َتواُفَر اْلَعديِد ِمَن اأْلََدواِت؛ لِذا َتْسَتعيُن الشَّ  َتَتَطلَُّب ُمماَرَسُة َبْعِض الرِّ
َعٍة؛  ُمَتنَوِّ ِرياِضيٍَّة  َأَدواٍت  لَِتْصميِم  بِاْلُمَهنِْدسيَن  اْلَمجاِل  هذا  في  َصُة  اْلُمَتَخصِّ َواْلَمصانُِع 

ياَضِة لِباُسُه َوَأَدواُتُه.  َفِلُكلِّ َنْوٍع ِمْن َأْنواِع الرِّ

   

 

ياَضِة، َوإِنَّما يوِجُب َعَلْيِه َعَمُلُه ِدراَسَة  ال ُيْشَتَرُط في اْلُمَهنِْدِس َأْن َيكوَن ُمماِرًسا لِلرِّ
ُر  ُتَوفِّ تي  الَّ تِْلَك  َأْو  ْعَبِة،  اللُّ لُِمماَرَسِة  الاّلِزَمِة  اأْلََدواِت  َتْصميِم  َعلى  ُتساِعُدُه  تي  الَّ اْلُعلوِم 
اْلِحماَيَة لاِّلِعبيَن. َفَمَثاًل، ُكَرُة اْلَقَدِم اْلُمنَْدفَِعُة َنْحَو حاِرِس اْلَمْرمى َتْمِلُك َقْدًرا َكبيًرا ِمَن 
َر في ُمواَصفاٍت ُمناِسَبٍة لُِقّفاَزِي اْلحاِرِس؛ لِِحماَيتِِه،  الّطاَقِة؛ ما ُيَحتُِّم َعلى اْلُمَهنِْدِس َأْن ُيَفكِّ

َواْمتِصاِص الّطاَقِة في آٍن َمًعا. 

ِرها،  ْنَتْرنِْت َعْن َأداٍة ِرياِضيٍَّة، َوَأْجَمُع ُصَوًرا َعنْها، ُمَبيِّنًا َمراِحَل َتَطوُّ  َأْبَحُث في َشَبَكِة اإْلِ
َوَكْيَف َوظََّف اْلُمَهنِْدسوَن التِّْكنولوجيا في إِْدخاِل َتْعديالٍت َعَلْيها. 

ياِضيُّ  اْلُمَهنِْدُس الرِّ
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1 اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ّياَرِة هي: )...............(. ْرَعِة في السَّ تي َتْظَهُر َأْسَفَل َعّداِد السُّ ْرَعِة الَّ َوْحَدُة السُّ  
ْحَلُة بِِقْسَمِة  )...............( َعلى  ــذي َتْسَتْغِرُقُه الرِّ َمـــِن الَّ   ُيْمِكـُن ِحســاُب الزَّ

.)...............(
  َيْزداُد ِمْقداُر الّطاَقِة اْلَحَرِكيَِّة لِْلِجْسِم بِِزياَدِة )...............(، َو )...............(.
تي  حيَحِة الَّ جاَبِة الصَّ 2 َأْكُتُب بِجانِِب ُكلِّ حاَلٍة ِمَن اْلحاالِت في اْلقاِئَمِة اأْلولى َرْمَز اإْلِ

َتِصُف َشْكَل طاَقِة اْلِجْسِم: 

َقٌة بُِغْصِن َشَجَرٍة.  )...........( ُتّفاَحٌة ُمَعلَّ
)...........( َدّراَجٌة في َأْثناِء ُنزولِها َعلى َطريٍق ُمنَْحِدٍر.

)...........(  ُكَرٌة ساِكنٌَة َعلى َأْرِض َمْلَعِب اْلَمْدَرَسِة. 
  . ُك َعلى شاِرٍع ُأُفِقيٍّ )...........(  َسّياَرٌة َتَتَحرَّ

)...........(  ُتّفاَحٌة في َأْثناِء ُسقوطِها َنْحَو اأْلَْرِض.
عوِد  ِقِه اْلَحْبَل لِلصُّ )...........(  ِرياِضيٌّ في َأْثناِء َتَسلُّ

ِة اْلَجَبِل. إِلى ِقمَّ

أ- طاَقُة َوْضٍع َفَقْط.
ب- طاَقٌة َحَرِكيٌَّة َفَقْط. 
جـ- طاَقُة َوْضٍع َوطاَقٌة 

َحَرِكيٌَّة.
د- َعَدُم ُوجوِد طاَقِة 

َوْضٍع َأْو طاَقٍة َحَرِكيٍَّة.  

ْكَل اآْلتَِي، ُثمَّ ُأَرتُِّب اْلُكراِت الثَّالَث َتناُزلِيًّا ِمْن َحْيُث ِمْقداُر طاَقِة اْلَوْضِع،  ُل الشَّ 3 َأَتَأمَّ

ِعْلًما بَِأنَّ اْلُكراِت ُمَتساِوَيٌة في ُكَتِلها. 
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة
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ُمغاَدَرِة  َوْقَت  اآْلتي  اْلَجْدَوُل  َوُيَبيُِّن  َنْفِسها.  اْلَمْدَرَسِة  َوداَنُة في  َوليُن،  ُلَجْيُن،  َتْدُرُس   4

ُكلٍّ ِمنُْهنَّ اْلَمنِْزَل، َوَوْقَت ُوصولِها اْلَمْدَرَسَة، َوُبْعَد َمناِزلِِهنَّ َعنْها. َأْدُرُس اْلَجْدَوَل، ُثمَّ 
ُأجيُب َعّما َيليِه ِمْن َأْسِئَلٍة:

ْحَلِة )min(اْلَمساَفُة )km(َوْقُت اْلُوصوِلَوْقُت اْلُمغاَدَرِةااِلْسُم َزَمُن الرِّ

7:358:002ُلَجْيُن

7:457:550.70لنُي

7:458:001.35داَنُة 

ُنُه في اْلَعموِد  َمَن الَّذي َتْسَتْغِرُقُه ُكلٌّ ِمنُْهنَّ في اْلُوصوِل إِلى اْلَمْدَرَسِة، ُثمَّ ُأَدوِّ أ- َأِجُد الزَّ
ِص لِذلَِك.   اْلُمَخصَّ

َوداَنَة.  ُلَجْيَن  َقْبَل  اْلَمْدَرَسَة  َتِصُل  أِلَنَّها  َأْسَرُع؛  َأنَّها  ليُن  عي  َتدَّ النّاِقُد:  التَّْفكيُر  ب- 
عاِئها. ِة ادِّ ُق ِمْن ِصحَّ َأَتَحقَّ

ْكَل، ُثمَّ ُأجيُب َعِن اأْلَْسِئَلِة اآْلتَِيِة: ُل الشَّ 5 َأَتَأمَّ

ُد َشْكَل طاَقتِها اْلميكانيِكيَِّة ِعنَْد: ّياَرُة َعلى اْلُمْسَتوى اْلماِئِل، ُأَحدِّ ِعنَْدما َتنَْزلُِق السَّ  
أ- َأْعلى اْلُمْسَتوى اْلماِئِل.

ب- َأْسَفِل اْلُمْسَتوى.                       
ْطِح اْلماِئِل، َدَفَعِت  ْكــِل )1( إِلى َأْسَفــِل السَّ ّياَرُة في الشَّ ُر: حيَن َوَصــَلِت السَّ ُأَفسِّ  

                                      . ْطِح اأْلُُفِقيِّ َب َعلى السَّ اْلُمَكعَّ
َأْرُســـُم َمْوِقــًعا َتْقريبِيًّا   
ــْكِل  ِب في  الشَّ لِْلُمــَكعَّ
ّياَرِة  )2( َبْعَد ُوصوِل السَّ
ــْطِح،  َأْسَفـــِل السَّ إِلى 

ِب. َواْصطِداِمها بِاْلُمَكعَّ
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َتْقومُي اْلَداِء
ُم َمساَر َحَرَكٍة:   ُأَصمِّ

، ُكــَرٌة َصغيَرٌة   ى، َشريـــٌط الِصٌق، ِمَقصٌّ تـي َتْلَزُمني: َوَرٌق ُمَقــوًّ َأْجَمــــُع اْلَمــوادَّ الَّ  1

ٌة(.  يَّ )ُزجاِجيٌَّة، َأْو فِِلزِّ

َأْرُسُم َشْكــاًل َتْقريبِيًّا لِْلَمســاِر الَّذي َأْرَغُب في بِناِئِه؛ َعلى َأْن َيْبَدَأ بُِمْرَتَفٍع، َوَقْد َيكوُن   2

  . ُمْلَتِوًيا، َوَيْحَتوي َعلى َمْقَطٍع داِئِريٍّ

ريَط الاّلِصَق لَِتْثبيتِِه.  3 َأْعَمُل َنموَذًجا: ُأَثبُِّت َطَرَف اْلَمساِر بُِكْرِسيٍّ َأْو طاِوَلٍة، ُمْسَتْعِماًل الشَّ

َتَتَوقَُّف  َأْعلى اْلَمساِر )َقْد  ُك ِمْن  َتَتَحرَّ َتْرِكها  اْلُكَرِة ِعنَْد  َأْخَتبُِر النَّموَذَج بُِمالَحَظِة َحَرَكِة   4

ُل  ، ال َيَتَوصَّ ُن ِمْن إِْكماِل اْلَحَرَكِة، َوَقْد َتنَْدفُِع خاِرَج اْلَمساِر(. بَِوْجٍه عامٍّ اْلُكَرُة، َوال َتَتَمكَّ
اْلُمَهنِْدسوَن إِلى التَّْصميِم النِّهاِئيِّ ِمَن اْلُمحاَوَلِة اأْلولى.   

ْعِف، ُثمَّ ُأْدِخُل التَّْعديالِت اْلُمناِسَبَة َعلى النَّموَذِج، ُثمَّ ُأعيُد اْختِباَرُه.  ُد َمواطَِن الضَّ 5 ُأَحدِّ

ُف َنماِذَج ُزَمالئي، ُثمَّ َأَتعاَوُن َمَع َأَحِدِهْم لِبِناِء َأْطَوِل َنموَذٍج ُمْمِكٍن.   6 َأَتواَصُل: َأَتَعرَّ
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اْلَْرُضاْلَْرُض

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

َيْمتاُز َكْوَكُب اأْلَْرِض ِمَن اْلَكواكِِب اأْلُْخرى بُِوجوِد َأْغلَِفٍة ُمْخَتلَِفٍة، 
َيَتفاَعُل َبْعُضها َمَع َبْعٍض، َوِهَي َتْجَعُل اأْلَْرَض َكْوَكَب اْلَحياِة.
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اْلَوْحَدُة
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ناُت اأْلَْرِض. ْرُس )1(: ُمَكوِّ الدَّ

ُة. يَّ ْرُس )2(: اأْلَْرصاُد اْلَجوِّ الدَّ
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قائَِمةُ الدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

ُن اْلَْرُض؟ ُن اْلَْرُض؟ِممَّ تَتََكوَّ ِممَّ تَتََكوَّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
َأْعَمــُل َنموَذًجــا: َأْختــاُر ِقْطَعــًة ِمَن   1

ُلها  ْوِن، ُثمَّ ُأَشــكِّ اْلَمْعجــوِن َصْفراَء اللَّ
ُل َأْن َيكوَن ُسْمُك  في صوَرِة ُكَرٍة )ُيَفضَّ

اْلُكَرِة cm )3( َتْقريًبا(.

ُل َطَبَقــًة ُأْخرى ِمــَن اْلَمْعجوِن  ُأَشــكِّ  2

ْفراِء،  الصَّ اْلُكــَرِة  َحْوَل  ْوِن  اللَّ ُبْرُتقالِيََّة 
.)5( cm ُسْمُكها

ْوِن  ُل َطَبَقًة ُأْخرى ِمَن اْلَمْعجوِن ُبنِّيََّة اللَّ ُأَشكِّ  3

.)1( cm َبَقِة اْلُبْرُتقالِيَِّة،، ُسْمُكها َحْوَل الطَّ

َأْقَطُع النَّموَذَج بِاْلَخْيِط إِلى نِْصَفْيِن.  4

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

نَموَذُج طَبَقاِت اْلَْرِض

ٌن،  َخْيٌط، صوَرٌة لَِطَبقاِت  َمْعجوٌن ُمَلوَّ
اأْلَْرِض.

ُلها، ُثمَّ َأْســَتْخِلُص النَّتاِئَج، ُمْســَتْخِدًما اْلَكِلماِت في  ااِلْســتِنْتاُج: َأْجَمُع اْلَبياناِت، ُثمَّ ُأَحلِّ
صوَرِة َفَرِضيٍَّة.

ُن ُمالَحظاتي. تي ُتَمثُِّل َطَبقاِت اأْلَْرِض، ُثمَّ ُأَدوِّ ُأالِحُظ َطَبقاِت اْلَمْعجوِن الثَّالَث الَّ  5  

ُأقاِرُن النَّموَذَج بِصوَرِة َطَبقاِت اأْلَْرِض.  6  

7  َأْسَتنْتُِج َسَبَب اْختاِلِف َطَبقاِت اأْلَْرِض في َلْونِها.  

ْلُت إَِلْيِه. َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالئي في ما َتَوصَّ  8  
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ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
ُن اأْلَْرُض ِمْن َثالِث َطَبقاٍت َرئيَسٍة،  َتَتَكوَّ
تي ُتْسِهُم يف  َعِة الَّ َوَتْمتــاُز بَِأْغِلَفتِها اْلُمَتنَوِّ

َبقاِء اْلَحياِة َعىل َسْطِحها.
اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

.)Earth Crust( ُة اأْلَْرِضيَُّة   اْلِقرْشَ
.)Mantle( تاُر   السِّ

.)Core( ُّاللُّب  
.)Hydrosphere( ُّاْلِغالُف امْلاِئي  

.)Lithosphere( ُّْخِري   اْلِغالُف الصَّ
.)Atmosphere( ُّي   اْلِغالُف اجْلَوِّ

.)Biosphere( ُّاْلِغالُف اْلََيِوي  
.)Plates( فاِئُح   الصَّ

1 ْرُس ْرُسالدَّ ناُت اأَلْرِضالدَّ ناُت اأَلْرِضُمَكوِّ ُمَكوِّ

 َطَبقاُت اأْلَْرِض
ُن اأْلَْرُض ِمْن َثالِث َطَبقاٍت َرئيَسٍة، ِهَي: َتَتَكوَّ

َتْشَمــُل   :)Earth Crust( اأْلَْرِضيَُّة  اْلِقْشَرُة 
تي َنعيُش َعَلْيها، َوقيعاَن اْلُمحيطاِت. اْلقاّراِت الَّ

َبَقــُة َأْكَثَر  ــتاُر )Mantle(: ُتَعــدُّ هِذِه الطَّ السِّ
ْرِض ُســْمًكا، َوَتَقُع َتْحَت اْلِقْشــَرِة  َطَبقــاِت اأْلَ
 ، تاُر اْلُعْلِويِّ اأْلَْرِضيَِّة، َوُتْقَسُم ِقْسَمْيِن، ُهما: السِّ

. ْفِليُّ تاُر السُّ َوالسِّ

َتْحَت  َبَقــُة  الطَّ هِذِه  توَجــُد   :)Core( اللُّبُّ 
ُن ِمْن ُجْزٍء خاِرِجيٍّ ساِئٍل ُيَسّمى  ــتاِر، َوَتَتَكوَّ السِّ
، َوآَخَر داِخِليٍّ ُصْلٍب ُيَســّمى  اللُّبَّ اْلخاِرِجــيَّ

. اللُّبَّ الّداِخِليَّ

ُق: لِلُّبِّ ُجْزءاِن، ما ُهما؟   َأَتَحقَّ
ما حاَلُة ُكلٍّ ِمنُْهما؟

اْلِقْشَرُة اأْلَْرِضيَُّة

تاُر اْلُعْلِويُّ السِّ
ْفِليُّ تاُر السُّ السِّ

اللُّبُّ اْلخاِرِجيُّ
اللُّبُّ الّداِخِليُّ

ْْ
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َأْغلَِفُة اأْلَْرِض
تي  َيْمتاُز َكْوَكُب اأْلَْرِض ِمَن اْلَكواِكِب اأْلُْخــرى بُِوجوِد َأْرَبَعِة َأْغِلَفٍة. َوُيْطَلُق َعلى اْلِمياِه الَّ
 ،)Hydrosphere( ُِّتَغّطي ُمْعَظَم َسْطِح اأْلَْرِض، َوُتَمثُِّل %70 ِمنُْه َتْقريًبا اْسُم اْلِغالِف اْلماِئي

َوُهَو َيُضمُّ اْلُمحيطاِت، َواأْلَْنهاَر، َواْلُبَحْيراِت، َوَغْيَرها ِمْن َأْشكاِل ُوجوِد اْلماِء َعلى اأْلَْرِض.

 ، تاِر اْلُعْلِويِّ ُن ِمَن اْلِقْشَرِة اأْلَْرِضيَِّة، َوُجْزٍء ِمَن السِّ ْخِريُّ ِمَن اأْلَْرِض الَّذي َيَتَكوَّ َأّما اْلُجْزُء الصَّ
ْخِريَّ )Lithosphere(، َوَيْشَمالِن اْلقاّراِت ، َواْلُجُزَر، َوقيعاَن اْلُمحيطاِت. ياِن اْلِغالَف الصَّ َفُيَسمَّ

ًة )ِمْثُل: اأْلُْكِسجيِن، َوثاني ُأْكسيِد  َوَأّما اْلِغالُف الَّذي ُيحيُط بِاأْلَْرِض، َوَيْشــَمُل غازاٍت ِعدَّ
.)Atmosphere( َّي اْلَكْربوِن، َوالنَّْيتروجيِن(، إِضاَفًة إِلى ُبخاِر اْلماِء، َفُيَسّمى اْلِغالَف اْلَجوِّ

يِّ  ــْفِليِّ لِْلِغالِف اْلَجوِّ َوَأّمــا اْلِغالُف الَّذي َتعيُش فيِه اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة، َوَيْمَتدُّ ِمَن اْلُجْزِء السُّ
.)Biosphere( َّإِلى قيعاِن اْلُمحيطاِت، َفُيَسّمى اْلِغالَف اْلَحَيِوي

ناِت َأْغِلَفِة اأْلَْرِض. ُح َأْبَرَز ُمَكوِّ ُق: ُأَوضِّ  َأَتَحقَّ
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يَُّة َأْغلَِفِة اأْلَْرِض َواْلَعالقاُت َبْينَها َأَهمِّ
ا َكبيًرا ِمَن  يَُّة َأْغِلَفِة اأْلَْرِض في اْختِزانِها َكمًّ َتَتَمثَُّل َأَهمِّ
َدِة؛ إِْذ َيْحَتوي  َدِة َوَغْيــِر اْلُمَتَجدِّ اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة اْلُمَتَجدِّ
ْخــِريُّ َعلى اْلَمعــاِدِن اْلُمْخَتِلَفــِة َوالنَّْفِط،  اْلِغالُف الصَّ
َوَيْحَتوي اْلِغالُف اْلَحَيِويُّ َعلى الثَّْرَوِة اْلَحَيوانِيَِّة َوالنَّباتِيَِّة، 
يُّ َعلى ُبخاِر اْلماِء َواْلغازاِت  في حيِن َيْحَتوي اْلِغالُف اْلَجوِّ
تي َتْحتاُج إَِلْيها اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة أِلَداِء َعَمِلّياتِها  اْلُمْخَتِلَفِة الَّ

تي َتْضَمُن َبقاَءها. ِة الَّ اْلَحَيِويَّ

َنْفٌط.

َثْرَوٌة َحَيوانِيٌَّة َوَنباتِيٌَّة.

ُبخاُر ماٍء، َوغازاٌت.
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ْنســاُن )ُهَو ُجْزٌء ِمَن اْلِغالِف  َتَتفاَعــُل َأْغِلَفُة اأْلَْرِض َبْعُضها َمَع َبْعٍض. َفَمَثاًل، َيْســَتْثِمُر اإْلِ
( َمــواِرَد َأْغِلَفِة اأْلَْرِض َجميَعهــا؛ لِْلَوفاِء بِحاجاتِِه اْلُمْخَتِلَفِة؛ ِمْن: َمْســَكٍن، َوِغذاٍء،  اْلَحَيِويِّ

َوطاَقٍة، َوَدواٍء.

يُّ َمَع اأْلَْغِلَفِة اأْلُْخرى؛ إِْذ إِنَّــُه َيْحُصُل َعلى ُبخاِر اْلماِء ِمَن اْلِغالِف  َيَتفاَعــُل اْلِغالُف اْلَجوِّ
ُدُه  ُل إِلى َأْمطاٍر. َوَكذلِــَك َيَتفاَعُل َمَع اْلِغالِف اْلَحَيِويِّ الَّذي ُيَزوِّ اْلماِئيِّ الَّذي َيَتكاَثُف، َوَيَتَحوَّ

بِاْلغازاِت الاّلِزَمِة اِلْستِْمراِر َبقاِء اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.

ًدا َنْوَع اْلَعالَقِة اْلُمَتباَدَلِة َبْينَها. يََّة ُكلِّ ِغالٍف ِمْن َأْغِلَفِة اأْلَْرِض، ُمَحدِّ ُق: ُأَبيُِّن َأَهمِّ  َأَتَحقَّ
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 َتَغيُّراٌت َعلى َسْطِح اأْلَْرِض
ْلُب َينَْقِسُم إِلى  ْخِريُّ الصُّ ٌة َعلى َســْطِح اأْلَْرِض. َفاْلِغالُف الصَّ َتْحُدُث َتَغيُّراٌت َكثيَرٌة َوُمْســَتِمرَّ
فيَحِة.  فاِئَح )Plates(. َوُيْطَلُق َعلى َمكاِن اْلتِقاِء ُكلِّ َصفيَحَتْيِن اْسُم َحدِّ الصَّ َأْلواٍح َضْخَمٍة ُتَسّمى الصَّ

ِن اْلِجباِل  فاِئِح ُمْعَظُم التََّغيُّراِت َعلى َســْطِح اأْلَْرِض، ِمْثــُل َتَكوُّ َينُْتُج ِمــْن َحَرَكِة هِذِه الصَّ
ْكَل اآْلتَِي. َواْلِوْدياِن اْلَعميَقِة، َأْنُظُر الشَّ

فاِئِح؟ ُق: ماذا َينُْتُج ِمْن َحَرَكِة الصَّ  َأَتَحقَّ

اْلِجَهِة  َعلى  ُأْخرى  َصفيَحٍة  ِمْن  فيَحِة  الصَّ اْقتِراُب 
ُن اْلِجباِل. اْلُمقابَِلِة، َوَتَكوُّ

ُن اْلِوْدياِن. فيَحَتْيِن، َوَتَكوُّ َتباُعُد الصَّ
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ناِت ُكلٍّ ِمنْها. ًحا ُمَكوِّ ُد َأْغِلَفَة اأْلَْرِض، ُمَوضِّ ئيَسُة: ُأَعدِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

ْخِريُّ ِمْن َسْطِح اأْلَْرِض الَّذي َيْحوي اْلقاّراِت َواْلُجُزَر: )...............(. اْلُجْزُء الصَّ  
اْلَكْربوِن،  ُأْكسيِد  َوثانــي  اأْلُْكِســـجيِن،  ِمْثَل:  ًة،  ِعــدَّ غــازاٍت  َيْحــوي  ِغالٌف   

َوالنَّْيتروجيِن، إِضاَفًة إِلى ُبخاِر اْلماِء: )...............(.

ْنساُن َمَع َأْغِلَفِة اأْلَْرِض اْلُمْخَتِلَفِة؟ َأْسَتنْتُِج: َكْيَف َيَتفاَعُل اإْلِ  3

. 4 ُأقاِرُن َبْيَن اللُّبِّ الّداِخِليِّ َواللُّبِّ اْلخاِرِجيِّ

ٍم إِلى َأْلواٍح َضْخَمٍة،  ْخِريُّ َلْوًحا واِحًدا، َوَغْيَر ُمَقسَّ التَّْفكيُر النّاِقُد: إِذا كاَن اْلِغالُف الصَّ  5

َفماذا َسَيْحُدُث؟

َأْمَلُ اْلَفراَغ بِما ُهَو ُمناِسٌب في ما َيْأتي:  6

َضْخَمٍة  َأْلواٍح  إِلى  َوَينَْقِسُم   ،...... َواْلُجُزِر  اْلقاّراِت  ِمَن  ُن  َيَتَكوَّ الَّذي  اْلِغالُف  ُيَسّمى 
ِن  َتَكوُّ ِمْثُل  اأْلَْرِض،  َسْطِح  َعلى  التََّغيُّراِت  ُمْعَظُم  َحَرَكتِها  ِمْن  َينُْتُج  إِْذ  ......؛  ُتَسّمى 

...... الّشاِهَقِة، َو...... اْلَعميَقِة.

َمعالُِم في َوَطني
إِْحدى  َعْن  ْنَتْرنِــْت  اإْلِ َشــَبَكِة  َأْبَحُث في 
اْلَبْحِر  ِمْثــِل:  َوَطني،  فــي  اْلُمَميََّزِة  اْلَمناطِــِق 
نِِه  اْلَميِّــِت، ُثمَّ َأْكُتــُب َتْقريًرا َعْن َعالَقــِة َتَكوُّ

فاِئِح، ُثمَّ َأْقَرُأُه َأماَم ُزَمالئي. بَِحَرَكِة الصَّ

َلْوَحٌة َفنِّيٌَّة
ُن َمْقَطًعا ُيَمثُِّل َطَبقاِت   َأْرُسُم َلْوَحًة َتَتَضمَّ
َأْلواًنا ُمْخَتِلَفًة لَِتْوضيِح  اأْلَْرِض، ُمْســَتْعِماًل 
ُكلِّ َطَبَقــٍة، َوَتْمييِزها ِمــَن اأْلُْخرى )ُيْمِكُن 

اْستِْعماُل َموادَّ ِمَن اْلبيَئِة لَِعَمِل اللَّْوَحِة(.

َمَعَمَع اْلفَـنِّاْلفَـنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع اْلُمْجتََمِعاْلُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم
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يُّ َوالطَّْقُس اْلِغالُف اْلَجوِّ
َأنَّ اأْلَْرَض ُمحـاَطٌة بِِغالٍف  َدَرْســُت سابًِقا 
ٍة. ُن ِمْن َطَبقاٍت ِعدَّ ، َوَأنَّ هذا اْلِغالَف َيَتَكوَّ يٍّ َجوِّ

تي َتْبَدُأ ِمْن َسْطِح  َبَقِة اأْلولى الَّ  ُيْطَلُق َعلى الطَّ
اأْلَْرِض، َوَتْمَتدُّ إِلى اأْلَْعلى  بِْضَعـــَة كيلوِمتراٍت 
تي  اْســـُم  التُّروبـوســـفيِر )Troposphere(، الَّ
يِّ اْضطِراًبا، َوفيها  ُتَعدُّ َأْكَثَر َطَبقاِت اْلِغالِف اْلَجوِّ
َتَقلُّباُت الطَّْقِس َوَتَغيُّراُتُه، َوُتَسّمى َأْحياًنا  َتْحُدُث 

َطَبَقَة الطَّْقِس.

2 ْرُس ْرُسالدَّ يَُّةالدَّ يَُّةاأَلْرصاُد اْلَجوِّ اأَلْرصاُد اْلَجوِّ

ئيَسُة:  اْلِفْكَرُة الرَّ
ــْمِس فــي َعنــاِصِر  ُر َحــراَرُة الشَّ ُتَؤثِّ
ُن  ـــْغُط، َوَتَتـَكوَّ الطَّْقِس، َفَيَتــَغيَُّر الضَّ
ُل اْلُغيوُم؛ ما ُيَؤّدي إِلى  ياُح، َوَتَتَشكَّ الرِّ
ِع الطَّْقِس َواْختِـــالفِِه َعلى َسْطِح  َتنَــوُّ

اأْلَْرِض.
اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

.)Troposphere( وبوسفرُي   الرتُّ
.)Weather( الطَّْقُس  

.)Humidity( طوَبُة   الرُّ
يُّ ْغُط اجْلَوِّ   الضَّ

.)Atmospheric pressure(
.)Wind( ياُح   الرِّ

.)Weather map( َخريَطُة الطَّْقِس  
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َدًة؛  ًة َزَمنِيًَّة َقصيَرًة َوُمَحدَّ الطَّْقُس )Weather( ُهَو َوْصٌف لِحاَلِة اْلَجوِّ في َطَبَقِة التُّروبوسفيِر ُمدَّ
ا، َأْو َرْطًبا. ا، َأْو باِرًدا، َأْو ُمْشِمًسا، َأْو غاِئًما، َأْو جافًّ َفَقْد َيكوُن الطَّْقُس في ِمنَْطَقٍة ما حارًّ

تي َتْحُدُث فيها َتَقلُّباُت الطَّْقِس؟ َبَقِة الَّ ُق: ما الطَّْقُس؟ ما اْسُم الطَّ  َأَتَحقَّ

َعناِصُر الطَّْقِس

باتِها، َوُيْطَلُق َعَلْيها اْسُم َعناِصِر  ِة َوَتَقلُّ يَّ ُر في الطَّْقِس َواأْلَْحواِل اْلَجوِّ توَجُد َعواِمُل َكثيَرٌة ُتَؤثِّ
َحَرَكِة  اْلَعناِصُر في  ُر هِذِه  ُتَؤثِّ  . يِّ اْلَجوِّ ْغِط  َوالضَّ طوَبِة،  َوالرُّ اْلَحراَرِة،  َدَرَجِة  ِمْثِل:  ِمْن  الطَّْقِس، 
تي َقْد َتْحُدُث في ِمنَْطَقٍة ُمَعيَّنٍَة. ِة الَّ يَّ ِل اْلُغيوِم، َوالتََّقلُّباِت اْلَجوِّ يَِّة ُبخاِر اْلماِء، َوَتَشكُّ اْلَهواِء، َوَكمِّ
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. ِجهاُز الّثريموِميرَتِ

ُل الّصوَرَة أََتَأمَّ

ئيُس لأِْلَْرِض. ْمَس ِهَي َمْصَدُر اْلَحراَرِة الرَّ ُأالِحُظ َأنَّ الشَّ

َكْوَكُب اأْلَْرِض.

. ْمِسيُّ ْشعاُع الشَّ اإْلِ

ْمُس الشَّ

َدَرَجُة اْلَحراَرِة
ئيَس لَِسْطِح اأْلَْرِض.  ْمُس َمْصَدَر اْلَحراَرِة الرَّ ُتَعدُّ الشَّ
َفإِنَّها  اأْلَْرِض،  َسْطِح  َعلى  ْمِس  الشَّ ُة  َأِشعَّ َتْسُقُط  َفِعنَْدما 
َوُكلَّما  اْلِمنَْطَقِة.  تِْلَك  في  اْلَهواُء  َفَيْسُخُن  ساِخنًا،  َتْجَعُلُه 
ًة َعلى ِمنَْطَقٍة ما كاَنْت  ْمِس الّساِقَطُة َعموِديَّ ُة الشَّ كاَنْت َأِشعَّ

َدَرَجُة َحراَرتِها َوَدَرَجُة َحراَرِة اْلَهواِء فيها ُمْرَتِفَعًة َأْكَثَر.

َعديَدٍة،  ِقياٍس  بَِوَحداِت  اْلَهواِء  َحراَرِة  َدَرَجُة  ُتقاُس 
ها ِسِلسيوس )Celsius(، َوَرْمُزها )ºC(. َوُيْسَتْعَمُل  َأَهمُّ
ِجهاُز ِمْقياِس َدَرَجِة اْلَحراَرِة )الّثيرموِميَتر( لِِقياِس َدَرَجِة 

َحراَرِة اْلَهواِء.
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ِجهاُز اْلهيجروميَتر. 

طوَبُة الرُّ
ْمِس َعلى اْلُمَســطَّحاِت اْلماِئيَِّة، ِمْثِل: اْلبِحاِر، َواْلُمحيطاِت، َواأْلَْنهاِر؛ ما  ُة الشَّ َتْسُقُط َأِشعَّ
ناِت  ِرِه، َفَينُْتُج ُبخاُر اْلماِء الَّذي َيْرَتِفُع إِلى اأْلَْعلى، َوُيْصبُِح ِمْن ُمَكوِّ ُيَؤّدي إِلى َتْسخيِن اْلماِء َوَتَبخُّ

.)Humidity( طوَبِة يَِّة ُبخاِر اْلماِء اْلَمْوجوَدِة في اْلَهواِء اْسُم الرُّ اْلَهواِء. َوُيْطَلُق على َكمِّ

َدَرَجُة  َتْرَتِفُع  َفِعنَْدما  طوَبِة؛  اْلَحراَرِة في الرُّ َدَرَجُة  ُر  ُتَؤثِّ
يَُّة ُبخاِر اْلماِء في اْلَهواِء  ُر، َوُتْصبُِح َكمِّ اْلَحراَرِة َيْزداُد التََّبخُّ

طوَبُة. َأْكَبَر، َفَتْزداُد الرُّ

 )Hygrometer( )ُيْسَتْعَمُل ِجهـاُز )اْلهيجروميَتر
ِة. طوَبِة، َوِهَي ُتقاُس َأحياًنا بِالنِّْسَبِة اْلِمَئِويَّ لِِقياِس الرُّ
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ُر في الطَّْقِس.  تي ُتَؤثِّ ُد َبْعَض اْلَعناِصِر الَّ ُق: ُأَعدِّ  َأَتَحقَّ

يُّ ْغُط اْلَجوِّ الضَّ
َدٍة، ُتَســبُِّب َضْغًطا َعلى َســْطِح اأْلَْرِض  يَّ َمزيٌج ِمْن غازاٍت ُمَتَعدِّ ْفُت َأنَّ اْلِغالَف اْلَجوِّ َتَعرَّ
ْغَط  بِِفْعِل َوْزنِها؛ إِْذ ُيَمثُِّل َوْزُن َعموِد اْلَهواِء الَّذي َيَقُع َعلى ِمساَحٍة ُمَعيَّنٍَة ِمْن َسْطِح اأْلَْرِض الضَّ

.)Atmospheric pressure( َّي اْلَجوِّ

يِّ بِاْســتِْعماِل ِجهاٍز  ْغِط اْلَجوِّ ُيْمِكُن ِقياُس الضَّ
ُيَســّمى اْلباروميتَر )Barometer(، َوَوْحَدُة ِقياِسِه 

ِهَي باسكال.
ِجهاُز اْلباروميرِت.

اْلِمنَْطَقُة )أ(.

اْلِمنَْطَقُة )ب(.

َعموُد َهواٍء َفْوَق 
اْلِمنَْطَقِة )ب(.

َعموُد َهواٍء َفْوَق 
اْلِمنَْطَقِة )أ(.
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ُغيوٌم.

ِل اْلُغيوِم َأَثُر َعناِصِر الطَّْقِس في َحَرَكِة اْلَهواِء َوَتَشكُّ

َحَرَكُة اْلَهواِء
ُك ِمْن ِمنَْطَقٍة إِلى ُأْخرى  ُيْطَلُق َعلى اْلَهواِء الَّذي َيَتَحرَّ
ياحِ  ْغِط َوَدَرَجِة اْلَحراَرِة اْســُم الرِّ ُمْخَتِلَفــٍة َعنْها في الضَّ
ْغِط  ُك اْلَهواُء ِمَن اْلِمنَْطَقــِة ذاِت الضَّ )Wind(؛ إِْذ َيَتَحــرَّ

ْغِط اْلُمنَْخِفِض. اْلُمْرَتِفِع إِلى اْلِمنَْطَقِة ذاِت الضَّ

ُل اْلُغيوِم  َتَشكُّ
َتْرَتِفُع َدَرَجــُة َحراَرِة  ِعنَْدمــا 
ُل إِلى ُبخاِر ماٍء،  ُه َيَتَحــوَّ اْلماِء َفإِنَّ
َوَيَتكاَثُف،  َفَيْبــُرُد،  َوَيْرَتِفُع عالًِيا، 

ُل اْلُغيوُم. َفَتَتَشكَّ

ُق: ما َأَثُر َعناِصِر الطَّْقِس في   َأَتَحقَّ
ِن اْلُغيوِم؟  َحَرَكِة اْلَهواِء، َوَتَكوُّ

ُر: ما َسَبُب اْرتِفاِع َأْمواِج اْلَبْحِر،  ُأَفسِّ
َوَتماُيِل َأْغصاِن اأْلَْشجاِر؟

ُل الّصوَرَة أََتَأمَّ
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ٌن َعَلْيها  اْلَموادُّ َواأْلََدواُت: َخــرْيَطُة اأْلُْرُدنِّ ُمَدوَّ
بِطاقاٌت  َتْخطيٍط،  َأْقالُم  اْلُمحاَفظـاِت،  َأْسمـاُء 

ٌة. يَّ َمْكتوٌب فيها َنَشراٌت َجوِّ

َنشاٌط

 ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َة  يَّ ُل النَّْشــَرَة اْلَجوِّ 1 َأْعَمُل في َمْجموَعٍة، َوَأَتَأمَّ

َدني بِها ُمَعلِّمي. تي َزوَّ الَّ
الطَّْقِس  َعناِصــَر  ُف  َأَتَعرَّ اْلَبيانــاِت:  ُل  ُأَحلِّ  2

ِة، واِصًفا اْلحاَلَة  يَّ اْلواِرَدَة في النَّْشــَرِة اْلَجوِّ
ُن ُمالَحظاتي. َة، ُثمَّ ُأَدوِّ يَّ اْلَجوِّ

3 َأْعَمــُل َنموَذًجــا: َأَتعاَوُن َمــَع ُزَمالئي في 

ًحا  اْلَمْجموَعِة لَِعَمــِل َخريَطِة َطْقٍس، ُمَوضِّ
َعَلْيها َعناِصَر الطَّْقِس.

تي َتْسَتنُِد إَِلْيها داِئَرُة  4 َأْسَتنْتُِج: ما اْلَمْعلوماُت الَّ

ِة في إِْعداِد َخراِئِط الطَّْقِس؟ يَّ اأْلَْرصاِد اْلَجوِّ
ِة،  يَّ ُم النَّْشَرِة اْلَجوِّ ُص َدْوَر ُمَقدِّ 5 َأَتواَصُل: َأَتَقمَّ

َوُأشاِرُك ُزَمالئي فيها. 

َخرائُِط الطَّْقِس
تي  الَّ اْلَمناطِِق  ُيْمِكــُن َتْحديــُد  َكْيُف 

َسَتْهطُِل َعَلْيها اأْلَْمطاُر؟ 

 Weather( الطَّْقِس  َخريَطُة  ُتشــيُر 
ًة  map( إِلى حاَلِة الطَّْقِس في ِمنَْطَقٍة ما ُمدَّ

ْغِط  َمــِن؛ إِْذ ُتْظِهُر ِقَيَم الضَّ َدًة ِمَن الزَّ ُمَحدَّ
طوَبَة،  ، َوَدَرجاِت اْلَحــراَرِة، َوالرُّ يِّ اْلَجوِّ

ياِح، َوَغْيَر ذلَِك. َواتِّجاَه الرِّ

ُيْمِكُن التَّنَبُُّؤ بِحاَلِة الطَّْقِس في إِْحدى 
اْلَمناطِِق بِاْســتِْعماِل َأْجِهَزِة ِقياِس َعناِصِر 
ْفُتها آنًِفا. َفَمَثاًل، ُيْسَتْعَمُل  تي َتَعرَّ الطَّْقِس الَّ
ِمْقيــاُس َدَرَجِة اْلَحــراَرِة لَِمْعِرَفِة إِذا كاَن 
ا َأْو باِرًدا، َوُيْســَتْعَمُل ِمْقياُس  اْلَجوُّ حــارًّ
يِّ لَِتْحديــِد إِذا كاَن ِمْقداُر  ْغــِط اْلَجوِّ الضَّ
يِّ في ِمنَْطَقــٍة ُمَعيَّنٍَة ُمْرَتِفًعا  ْغِط اْلَجوِّ الضَّ
طوَبِة  َأْو ُمنَْخِفًضا، َوُيْســَتْعَمُل ِمْقياُس الرُّ

ا. لَِتْحديِد إِذا كاَن اْلَجوُّ َرْطًبا َأْو جافًّ

ِة اْلِغالَف  يَّ َيْدُرُس ُعَلماُء اأْلَْرصاِد اْلَجوِّ
اْلُمْخَتِلَفَة؛  الطَّْقــِس  َوَعناِصــَر  َي،  اْلَجوِّ
ِة َأّياٍم  ِع حاَلــِة الطَّْقِس لَِيــْوٍم، َأْو ِعدَّ لَِتَوقُّ

ُمَتتالَِيٍة لِِمنَْطَقٍة ما.

ُة يَّ اْلَخريَطُة اْلَجوِّ

ُق: ما الَّذي ُتشيُر إَِلْيِه َخراِئُط   َأَتَحقَّ
الطَّْقِس؟
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َل  ِة َأنَّ ُمَعدَّ يَّ َسِمْعُت في النَّْشــَرِة اْلَجوِّ
يَُّة  (. ما َكمِّ ( mm/h َهْطِل اأْلَْمطاِر اْلَيْوَم ُهَو
تي َقْد َتْهطُِل إِذا اْســَتَمرَّ ُنزوُلها  اأْلَْمطاِر الَّ

َة 8 ساعاٍت؟  ِل ُمدَّ َوْفَق هذا اْلُمَعدَّ

ًدا  َأْرُســُم َخريَطَة ُأْرُدنِّنــا اْلغالي، ُمَحدِّ
لِحاَلِة  ــِة  يَّ اْلَجوِّ اأْلَْرصاِد  َتَوقُّعــاِت  َعَلْيها 

الطَّْقِس َيْوًما واِحًدا، ُثمَّ َأَضُع ِمْفتاًحا لها. 

ًعا َعلى َسْطِح اأْلَْرِض؟ ُر في َعناِصِر الطَّْقِس، َوَيْجَعُلُه ُمْخَتِلًفا َوُمَتنَوِّ ئيَسُة: ما الَّذي ُيَؤثِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

َدًة: )...............(. ًة َزَمنِيًَّة َقصيَرًة َوُمَحدَّ َوْصٌف لِحاَلِة اْلَجوِّ في َطَبَقِة التُّروبوسفيِر ُمدَّ  

َوْزُن َعموِد اْلَهواِء الَّذي َيَقُع َعلى ِمساَحٍة ُمَعيَّنٍَة ِمْن َسْطِح اأْلَْرِض: )...............(.   
طوَبِة؟ ُر َدَرَجُة اْلَحراَرِة في الرُّ َأْسَتنْتُِج: َكْيَف ُتَؤثِّ  3

ٍة  ِة، َوبِخاصَّ يَّ ِة الّصاِدَرِة َعْن داِئَرِة اأْلَْرصاِد اْلَجوِّ يَّ َأْسَتنْتُِج: لِماذا َنْهَتمُّ بُِمتاَبَعِة النََّشراِت اْلَجوِّ  4

تاِء؟ في َفْصِل الشِّ
ُل اْلُغيوُم في اْلَمناطِِق اْلجافَِّة؟ التَّْفكيُر النّاِقُد: لِماذا ال َتَتَشكَّ  5

حيَحَة: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  6

تي ُتَمثُِّل اْلِجهاَز الَّذي َيقيُس َفَقْط َدَرَجَة اْلَحراَرِة ِهَي:  الّصوَرُة الَّ

َمَعَمَع اْلفَـنِّاْلفَـنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ

بأ

د جـ
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ُة  يَّ اأْلَْرصاُد اْلَجوِّ

ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ُة  يَّ اْلَجوِّ اأْلَْرصاُد  َبَدَأِت  َفَقْد  ِة؛  يَّ اْلَجوِّ اأْلَْرصاِد  َمجاِل  في  واِضًحا  ًما  َتَقدُّ اأْلُْرُدنُّ  َأْحَرَز 
ِة في َمطاِر اْلُقْدِس عاَم 1951م، َوكاَن  يَّ ْصِد َوالتَّنَبُّؤاِت اْلَجوِّ اأْلُْرُدنِيَُّة َعَمَلها في َمْكَتٍب لِلرَّ
َنَشراٍت  إِْصداَر  َتَتَعدَّ  َلْم  إِْذ  ها؛  َمهامُّ َوَكذلَِك  َوْقَتِئٍذ،  َمْحدوًدا  يِّ  اْلَجوِّ ْصِد  الرَّ َمَحّطاِت  َعَدُد 
ِع في  ْت َعَمِلّياُت التََّوسُّ ٍة، َوَمْعلوماٍت ُمناِخيٍَّة َأْحياًنا. َبْعَد ذلَِك اْسَتَمرَّ يَّ ٍة، َوَتنَبُّؤاٍت َجوِّ يَّ َجوِّ
إِْنشاِء اْلَمَحّطاِت، َواْسُتْعِمَلْت َأْحَدُث اأْلَْجِهَزِة لَِرْصِد َتَغيُّراِت َعناِصِر الطَّْقِس في اْلَمَحّطاِت 
ْلِط، َواْلَقْطراَنِة، َوالطَّفيَلِة، َوَرْأِس ُمنيٍف، َوَمعاَن، إِلى َأْن َأْصَبَحِت  ِة السَّ الّتابَِعِة َلها، ِمْثِل: َمَحطَّ
َفَقْد َدَخَلْت في َكثيٍر ِمَن اْلَمجاالِت اْلَحياتِيَِّة  اْلَيْوَم؛  ُة َعلى النَّْحِو الَّذي َنراُه  يَّ اأْلَْرصاُد اْلَجوِّ
ِة َفَقْط، َوإِنَّما َأَخَذْت  يَّ اأْلَساِسيَِّة لِْلُمواطِِن. َوَلْم َيُعْد َدْوُرها ُمْقَتِصًرا َعلى إِْصداِر النَّْشَرِة اْلَجوِّ
ٍة  ًة، إِضاَفًة إِلى َتْقديِم َخَدماٍت ِعدَّ يَّ ٍة، َوَتْرُسُم َخراِئَط َجوِّ َمًة بُِصَوٍر َرْمِزيَّ ُتْصِدُر َنَشراٍت ُمَدعَّ

ْنشاءاِت. راَعِة، َواْلُمناِخ، َواإْلِ في َمجاِل الطََّيراِن، َوالزِّ

ِة اْلَمْوجوَدَة في ُمحاَفَظتي،  يَّ ِة اأْلَْرصاِد اْلَجوِّ ْصِد الّتابَِعِة لُِمديِريَّ َأزوُر إِْحدى َمَحّطاِت الرَّ
ُمها، ُثمَّ َأْقَرُأُه َأماَم ُزَمالئي. تي ُتَقدِّ ُثمَّ َأْكُتُب َتْقريًرا َعْن هِذِه اْلَمَحطَِّة، َوَأْهدافِها، َواْلَخَدماِت الَّ
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ّياُت اأْلَْمطاِر َكمِّ

أَْمواٌج َعُة ّياُت اأْلَْمطاِر اْلُمَتَوقَّ َكمِّ
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1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأْكُتُب اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ْلُب: )..................(. ْخِريُّ الصُّ َأْلواٌح َضْخَمٌة َينَْقِسُم إَِلْيها اْلِغالُف الصَّ  
فاِئِح: )..................(. َتنَْشُأ ِمْن َحَرَكِة الصَّ  

يَُّة ُبخاِر امْلاِء اْلَمْوجوَدُة يف اهْلَواِء: )...................(. َكمِّ  
َمِن: )..................(. َدًة ِمَن الزَّ ًة ُمَدَّ الَلُة َعىل حاَلِة الطَّْقِس يف ِمنَْطَقٍة ما ُمدَّ الدَّ  

ِمنَْطَقٍة  َبْيَن  ياِح  ْغِط في َحَرَكِة الرِّ َأَثِر الضَّ تي ُتشيُر إِلى  اْلُجْمَلِة اآْلتَِيِة الَّ اْلَفراَغ في  َأْمأَلُ   2

ذاِت  اْلِمنَْطَقِة  إِلى   ............. ْغِط  الضَّ ذاِت  اْلِمنَْطَقِة  ِمَن  اْلَهواُء  ُك  َيَتَحرَّ َوُأْخرى: 
ْغِط ............. . الضَّ

تي ُيشيُر إَِلْيها ُكلُّ َرْقٍم في الّصوَرِة، َوُتَمثُِّل َطَبقاِت  َبَقِة الَّ 3  َأْسَتْعِمُل الّصوَرَة: َأْكُتُب اْسَم الطَّ

اأْلَْرِض.

. ............................. :1

. ............................. :2

. ............................. :3

. ............................. :4

. ............................. :5

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة
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1

2

3

4

5
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يَُّة َأْغِلَفِة اأْلَْرِض؟ ُح: ما َأَهمِّ 4 ُأَوضِّ

ِة في َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة؟ يَّ 5  َأْسَتنْتُِج: فيَم ُيْسَتفاُد ِمْن ِعْلِم اأْلَْرصاِد اْلَجوِّ

َة في  يَّ ُع اْلحاَلَة اْلَجوِّ ئيَسِة في َخريَطِة الطَّْقِس، ُثمَّ َأَتَوقَّ ُد َأْسماَء َبْعِض اْلَعناِصِر الرَّ 6  ُأَعدِّ

ِمنَْطَقٍة ُمَعيَّنٍَة.
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ْنَتْرنِْت َعْن َخراِئَط لِلطَّْقِس ِمْن َمواِقِع الطَّْقِس اْلُمْخَتِلَفِة، ُثمَّ َأْختاُر  1 َأْبَحُث في َشَبَكِة اإْلِ

واِحَدًة ِمنْها.

ُد َعناَصَر الطَّْقِس اْلَمْوجوَدَة في َخريَطِة الطَّْقِس. 2 ُأَحدِّ

ٍة َبسيَطٍة. يَّ ُنها في َنْشَرٍة َجوِّ موُز الّظاِهَرُة في اْلَخريَطِة، ُثمَّ ُأَدوِّ 3 ُأَحلُِّل ما َتُدلُّ َعَلْيِه الرُّ

ْلُت إَِلْيِه. ِة ااِلْستِنْتاِج الَّذي َتَوصَّ ِم لِلتََّثبُِّت ِمْن ِصحَّ 4 َأْسَتعيُن بِاْلُمَعلِّ

ْلُت إَِلْيِه ِمْن َتْحليٍل لُِرموِز  ِة؛ أِلُشاِرَك ُزَمالئي في ما َتَوصَّ يَّ ِم النَّْشَرِة اْلَجوِّ 5 َأَتَمثَُّل َدْوَر ُمَقدِّ

َخريَطِة الطَّْقِس، ُثمَّ َأْطُلُب إَِلْيِهْم َتْقييَم َأدائي في ما َيُخصُّ َتْقديَم النَّْشَرِة.

َتْقومُي اْلَداِء
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أ
َئَتْيِن. اأْلَْضالُع )Ribs(: َمْجموَعُة ِعظاٍم َتْحمي اْلَقْلَب َوالرِّ

َعَمِليََّة  فيِه  ُتْسَتْكَمُل  اْلَهْضِميِّ  اْلِجهاِز  في  ُجْزٍء  َأْطــَوُل   :)Small Intestine( قيَقُة  الــدَّ اأْلَْمعـــاُء 
اْلَهْضِم.

اأْلَْمعاُء اْلَغليَظُة )Large Intestine(: ُجْزٌء ِمَن اْلِجهاِز اْلَهْضِميِّ َيْحُدُث فيِه اْمتِصاُص اْلماِء َواأْلَْمالِح 
ِمَن الطَّعاِم.

ِم. ٍة، ِمْثِل: اْلِعظاِم، َوالدَّ اأْلَْمالُح اْلَمْعِدنِيَُّة )Minerals(: َموادُّ َتْلَزُم اْلِجْسَم لَِتْكويِن َأْجزاٍء ُمِهمَّ
ْلَبِة إِلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة. ِة ِمَن اْلحاَلِة الصُّ ُل اْلمادَّ ااِلْنِصهاُر )Melting(: َتَحوُّ

َم ِمْن َأْجزاِء اْلِجْسِم اْلُمْخَتِلَفِة إِلى اْلَقْلِب. ٌة ُتعيُد الدَّ اأْلَْوِرَدُة )Veins(: َأْوِعَيٌة َدَمِويَّ
راييِن َواأْلَْوِرَدِة  ُن ِمَن الشَّ ُم داِخَلها، َوِهَي َتَتَكوَّ ُة )Blood Vessels(: َأنابيُب َيْسري الدَّ َمِويَّ اأْلَْوِعَيُة الدَّ

ِة.   َمِويَّ َعْيراِت الدَّ َوالشُّ
ب

ِه َوبِناِئِه. ْمداِد اْلِجْسِم بِاْلَموادِّ الاّلِزَمِة لِنُُموِّ ٌة إِلِ اْلُبروتيناُت )Proteins(: َمْجموَعُة ِغذاٍء َضروِريَّ
ت

ِة. ِة ِمَن اْلحاَلِة الّساِئَلِة إِلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ ُل اْلمادَّ ُر )Evaporation(: َتَحوُّ التََّبخُّ
ْلَبةَ. ِة ِمَن اْلحاَلِة الّساِئَلِة إِلى اْلحاَلِة الصُّ ُل اْلمادَّ ُد )Freezing(: َتَحوُّ التََّجمُّ

تي َتْبَدُأ ِمْن َسْطِح اأْلَْرِض َوَتْمَتدُّ إِلى اأْلَْعلى بِْضَعَة  َبَقُة اأْلولى الَّ التُّروبوسفيُر )Troposphere(: الطَّ
كيلوِمتراٍت.

ِة ُمباَشَرًة ِمْن دوِن  ْلَبِة إِلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ ِة ِمَن اْلحاَلِة الصُّ ُل اْلمـــادَّ التَّسامي )Sublimation(: َتَحـــوُّ
ُمروِرها بِاْلحاَلِة الّساِئَلِة.

اْلَمْصنوَعِة  ِة  اْلمادَّ َنْوِع  َتَغيُِّر  ِمْن دوِن  ِة  اْلمادَّ َشْكِل  َتَغيٌُّر في   :)Physical Change( اْلفيزياِئيُّ  التََّغيُُّر 
ناتِها. ِمنْها، َأْو ُمَكوِّ

ِة إِلى اْلحاَلِة الّساِئَلِة. ِة ِمَن اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ ُل اْلمادَّ التَّكاُثُف )Condensation(: َتَحوُّ
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َمْسَرُد اْلَمفاهيِم َواْلُمْصطَلَحاِت
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ِة ِعنَْد اْرتِفاِع َدَرَجِة َحراَرتِها. ُد اْلَحراِريُّ )Thermal Expansion(: اْزِدياُد َحْجِم اْلمادَّ التََّمدُّ
ج

اْلِجْلُد )Skin(: ُعْضٌو ُيَغّطي َأْعضاَء اْلِجْسِم، َوَيْحميها.
اْلَقْلبِيَِّة،  َواْلَعَضَلِة  اْلَمْلساِء،  اْلَعَضالِت  ِمَن  ُن  َيَتَكوَّ ِجهاٌز   :)Muscular System( اْلَعَضِليُّ  اْلِجهاُز 

َواْلَعَضالِت اْلَهْيَكِليَِّة.
َوَيْمنَُحُه  اْلِجْسَم،  َيْدَعُم  ِة َأْعضاٍء، َوُهَو  ُن ِمْن ِعدَّ َيَتَكوَّ اْلَهْيَكِليُّ )Skeletal System(: ِجهاٌز  اْلِجهاُز 

َشْكَلُه الّثاَبَت، َوَيْحمي َأْعضاَءُه الّداِخِليََّة.
ح

اْلحالُِب )Ureter(: ُأْنبوٌب َينُْقُل اْلَبْوَل ِمَن اْلُكْلَيِة إِلى اْلَمثاَنِة.  
فيِر. هيِق َوالزَّ ُك إِلى اأْلَْسَفِل َواأْلَْعلى في َأْثناِء الشَّ اْلِحجاُب اْلحاِجُز )Diaphragm(: َعَضَلٌة َتَتَحرَّ

َئَتْيِن، َوَيُمرَّ اأْلُْكِسجيُن َوثاني ُأْكسيِد   اْلُحَوْيِصالُت اْلَهواِئيَُّة )Air Sacs(: َأْكياٌس َصغيَرٌة َتنَْتِشُر في الرِّ
قيَقِة.  اْلَكْربوِن ِمْن ُجْدرانِها الرَّ

خ
َدٍة. ٍة َزَمنِيٍَّة ُمَحدَّ َخريَطُة الطَّْقِس )Weather Map(: َخريَطٌة ُتشْيُر إلى حاَلِة الطَّْقِس بِِمنَْطَقٍة ما في َأْثناِء ُمدَّ
تي ُيْمِكُن ُمالَحَظُتها، َأْو ِقياُسها. ِة الَّ اْلَخصاِئُص اْلفيزياِئيَُّة )Physical Properties(: َخصاِئُص اْلمادَّ

د
ِة.   َمِويَّ ُم )Blood(: ساِئٌل َيْسري داِخَل اأْلَْوِعَيِة الدَّ الدَّ

ٌة لَِتْزويِد اْلِجْسِم بِالّطاَقِة. هوُن )Fats(: َموادُّ َضروِريَّ الدُّ
ر 

ِسيِّ الَّذي َيْحُدُث َتباُدُل اْلَهواِء داِخَلُه.  َئُة )Lung(: اْلُعْضُو اأْلَساِسيُّ في اْلِجهاِز التَّنَفُّ الرِّ
يَُّة ُبخاِر اْلماِء اْلَمْوجوَدُة في اْلَهواِء. طوَبُة )Humidity(: َكمِّ الرُّ

ْغِط، َوَدَرَجِة اْلَحراَرِة. ُك ِمْن ِمنَْطَقٍة إِلى ُأْخرى َتْخَتِلُف َعنْها في الضَّ ياُح )Wind(: اْلَهواُء الَّذي َيَتَحرَّ الرِّ
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. ِسيِّ ْخراِج ثاني ُأْكسيِد اْلَكْربوِن ِمَن اْلِجهاِز التَّنَفُّ ِسيٌَّة إِلِ فيُر )Exhaling(: َحَرَكٌة َتنَفُّ الزَّ

س
تاُر )Mantle(: َأْكَثُر َطَبقاِت اأْلَْرِض ُسْمًكا، َوِهَي َتَقُع َتْحَت اْلِقْشَرِة. السِّ

َمِن. ْرَعُة )Speed(: اْلَمساَفُة اْلَمْقطوَعُة في َوْحَدِة الزَّ السُّ
ْرَعُة الّثابَِتُة )Constant Speed(: َقْطُع َمسافاٍت ُمَتساِوَيٍة في َأْزِمنٍَة ُمَتساِوَيٍة. السُّ

ش
َم ِمَن اْلَقْلِب إِلى َأْجزاِء اْلِجْسِم.  ٌة َتنُْقُل الدَّ راييُن )Arteries(: َأْوِعَيٌة َدَمِويَّ الشَّ

ًة. راييِن َواأْلَْوِرَدِة ِدقَّ ُة )Capillaries(: َأْكَثُر الشَّ َمِويَّ َعْيراُت الدَّ الشُّ
  . ِسيِّ ْدخاِل اأْلُْكِسجيِن إِلى اْلِجهاِز التَّنَفُّ ِسيٌَّة إِلِ هيُق )Inhaling(: َحَرَكٌة َتنَفُّ الشَّ

ص
تي َيْحُدُث فيها التَّباُعُد َبْيَن َصفيَحَتْيِن.  ْدُع )Rift(: اْلِمنَْطَقُة الَّ الصَّ

ض
يُّ )Atmospheric Pressure(: َوْزُن َعموِد اْلَهواِء اْلواِقُع َعلى ِمساَحٍة ُمَعيَّنٍَة ِمْن َسْطِح  ْغُط اْلَجوِّ الضَّ

اأْلَْرِض.
ط

َكُة. الّطاَقُة اْلَحَرِكيَُّة )Kinetic Energy(: َشْكٌل ِمْن َأْشكاِل الّطاَقِة َتْمَتِلُكُه اأْلَْجساُم اْلُمَتَحرِّ
الّطاَقُة اْلميكانيِكيَُّة )Energy Mechanical(: َمْجموُع الّطاَقِة اْلَحَرِكيَِّة َوطاَقِة اْلَوْضِع. 

َنٌة في اْلِجْسِم، َوِهَي َتْرَتبُِط بَِمْوِضِعِه. طاَقُة اْلَوْضِع )Potential Energy(: طاَقٌة ُمَخزَّ
تي َيِجُب َتناُوُلها   يَِّة اْلِغذاِء الَّ ٌم إِلى َأْجزاٍء َتَتناَسُب َسَعُتها َمَع َكمِّ َبِقيُّ )My Plate(: َشْكٌل داِئِريٌّ ُمَقسَّ طَّ

َعِة. ِمْن َمْجموعاِت اْلِغذاِء اْلُمَتنَوِّ
ُر في اْلِجْسِم، َفَتْدَفُعُه إِلى اأْلَْعلى ِعنَْد َوْضِعِه في ساِئٍل َأْو غاٍز. ٌة ُتَؤثِّ ْفُو )Buoyancy/Floating(: ُقوَّ الطَّ

َدًة. ًة َزَمنِيًَّة َقصيَرًة َوُمَحدَّ الطَّْقُس )Weather(: َوْصٌف لِحاَلِة اْلَجوِّ في َطَبَقِة التُّروبوسفيِر ُمدَّ
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ع
اْلَعَضالُت اْلَقْلبِيَُّة )Cardiac Muscles(: َنْوٌع ِمَن اْلَعَضالِت يوَجُد َفَقْط في اْلَقْلِب. 

اْلَعَضالُت اْلَمْلساُء )Smooth Muscles(: َنْوٌع ِمَن اْلَعَضالِت يوَجُد في َأْجزاِء اْلَقناِة اْلَهْضِميَِّة، ِمْثِل: 
اْلَمريِء، َواْلَمِعَدِة، َواأْلَْمعاِء.

. اْلَعَضالُت اْلَهْيَكِليَُّة )Skeletal Muscles(: َنْوٌع ِمَن اْلَعَضالِت ُيَغّطي اْلَهْيَكَل اْلَعْظِميَّ
. ْلُب في اْلَهْيَكِل اْلَعْظِميِّ ُن الصُّ اْلِعظاُم )Bones(: اْلُمَكوَّ

غ
ِمْن  َمْجموَعٍة  ُكلِّ  َمصاِدِر  ِمْن  ُمناِسَبًة  ّياٍت  َكمِّ َيْحوي  ِغذاٌء   :)Balanced Diet( اْلُمَتواِزُن  اْلِغذاُء 

َمْجموعاِت اْلِغذاِء اْلَخْمِس.
يُّ )Atmosphere(: ِغالٌف ُيحيُط بِاأْلَْرِض، َوَيْحوي غازاٍت ُمْخَتِلَفًة. اْلِغالُف اْلَجوِّ

اْلِغالُف اْلَحَيِويُّ )Biosphere(: ِغالٌف َتعيُش فيِه َجميُع َأْنواِع اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة. 
َواْلُجْزِء  اْلِقْشَرِة،  ِمَن  ُن  َيَتَكوَّ الَّذي  اأْلَْرِض  ِمَن  ْخِريُّ  اْلُجْزُء الصَّ  :)Lithosphere( ْخِريُّ  اْلِغالُف الصَّ

تاِر. اْلُعْلِويِّ ِمَن السِّ
تي ُتَغّطي ُمْعَظَم َسْطِح اأْلَْرِض. اْلِغالُف اْلماِئيُّ )Hydrosphere(: اْلِمياُه الَّ

ِضها اْلُمْسَتِمرِّ لَِمزيٍد ِمَن اْلَحراَرِة، َفَتْزداُد  ُة الّساِئَلُة ِعنَْد َتَعرُّ اْلَغَلياُن )Boiling(: حاَلٌة َتِصُل إَِلْيها اْلمادَّ
ِر. َعَمِليَُّة التََّبخُّ

ف
ْلَبُة.  َرِج )Anus(: ُفْتَحٌة في نِهاَيِة اْلَقناِة اْلَهْضِميَِّة، ُتْطَرُح ِمنْها اْلَفَضالُت الصُّ ُفْتَحُة الشَّ

ّياٍت َقليَلٍة لِْلِوقاَيِة ِمَن اأْلَْمراِض. اْلفيتاميناُت )Vitamins(: َموادُّ َتْلَزُم اْلِجْسَم بَِكمِّ
ق

تي َنعيُش فيهـــا، َوقيعاَن  تي َتْحــوي اْلقـــاّراِت الَّ ُة الَّ َبَقُة اْلُعْلِويَّ اْلِقْشَرُة اأْلَْرِضيَُّة )Earth Crust(: الطَّ
اْلُمحيطاِت.

ِة إِلى  ْدِريَّ اْلِمنَْطَقِة الصَّ َوَينَْقِسُم في  َئَتْيِن،  َبْيَن اْلَحنَْجَرِة َوالرِّ ُأْنبوٌب َيِصُل   :)Trachea( اْلَهواِئيَُّة  اْلَقَصَبُة 
ُشْعَبَتْيِن َهواِئيََّتْيِن.
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َم إِلى َجميِع َأْجزاِء اْلِجْسِم.  اْلَقْلُب )Heart(: َعَضَلٌة َتُضخُّ الدَّ
اْلَقناُة اْلَبْولِيَُّة )Urethra(: َقناٌة َيُمرُّ َعْن َطريِقها اْلَبْوُل ِمَن اْلَمثاَنِة إِلى اْلُفْتَحِة اْلَبْولِيَِّة.

ك
ِة اْلَمْوجوَدِة في اْلِجْسِم. يَُّة اْلمادَّ اْلُكْتَلُة )Mass(: َكمِّ

اْلَكثاَفُة )Density(: اْلُكْتَلُة اْلَمْوجوَدُة لُِكلِّ َوْحَدِة َحْجٍم.
أِلَداِء  الاّلِزَمِة  بِالّطاَقِة  اْلِجْسِم  ْمداِد  إِلِ ٌة  َضروِريَّ ِغذاٍء  َمْجموَعُة   :)Carbohydrates( اْلَكْربوَهْيدراُت 

اأْلَْنِشَطِة اْلُمْخَتِلَفِة.
تي ُتْطَرُح خاِرَج اْلِجْسِم في  ُم ِمَن اْلَفَضالِت الَّ ُينَّقى فيِه الدَّ اْلَبْولِيِّ  اْلُكْلَيُة )Kidney(: ُجْزٌء في اْلِجهاِز 

صوَرِة ساِئٍل ُيَسّمى اْلَبْوَل.
ل

، َوُجْزٍء  ُن ِمْن ُجْزٍء خاِرِجيٍّ ساِئٍل ُيَسّمى اللُّبَّ اْلخاِرِجيَّ تاِر، َوَتَتَكوَّ اللُّبُّ )Core(: َطَبَقٌة َتَقُع َتْحَت السِّ
. داِخِليٍّ ُصْلٍب ُيَسّمى اللُّبَّ الّداِخِليَّ

م
ُع فيِه اْلَبْوُل إِلى حيِن َطْرِحِه خاِرَج اْلِجْسِم. اْلَمثاَنُة )Bladder(: ُعْضٌو في اْلِجهاِز اْلَبْولِيِّ َيَتَجمَّ

اْلَمريُء )Esophagus(: َمَمرٌّ َهْضِميٌّ َينُْقُل الطَّعاَم إِلى اْلَمِعَدِة. 
اْلَمِعَدُة )Stomach(: ُعْضٌو في اْلَقناِة اْلَهْضِميَِّة َيْطَحُن الطَّعاَم، َوُيْسِهُم في َهْضِمِه.

 .  اْلَمفاِصُل )Joints(: َمناطُِق اتِّصاِل َعْظَمْيِن َأْو َأْكَثَر بِاْلِجهاِز اْلَهْيَكِليِّ
َمْفِصُل اْلكوِع )Elbow(: َمْفِصٌل َيْربُِط َبْيَن ِعظاِم اْلَعُضِد َوالّساِعِد.

هـ
ا ُيْمِكُن ااِلْستِفاَدُة ِمنْها. اْلَهْضُم )Digestion(: َعَمِليَُّة َتْحويِل الطَّعاِم إِلى َأْجزاٍء َصغيَرٍة ِجدًّ

و
ِة َجْذِب اأْلَْرِض أِلَيِّ ِجْسٍم. اْلَوْزُن )Weight(: ِمْقداُر ُقوَّ
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